
Lisboa, 17/02/09 
 
 

7ª Comissão (Técnica) 
 
Durante o ano de 2008 a Comissão Técnica, através do seu núcleo executivo, ou 
representada por elementos que a integram, tratou dos seguintes assuntos: 
 

1. Prestou apoio técnico à Direcção e demais órgãos e entidades que o 
solicitaram, de acordo com o Plano de Actividades em devido tempo 
aprovado. 

 
2. Respondeu em tempo oportuno e com a brevidade requerida às solicitações 

de última hora por parte dos serviços da Comissão de Standards da FCI 
visando a clarificação de certos aspectos da tradução inglesa dos Estalões das 
Raças Portuguesas actualizados nas AG do CPC nos últimos anos e finalmente 
aprovados pela FCI no último trimestre de 2008. 

 
3. Procedeu a estudos técnico-científicos sobre grupos populacionais caninos 

representativos regionais não reconhecidos como variedade ou raça pura, com 
destaque para o grupo canino conhecido como Cão do Barrocal Algarvio. O 
universo de cães observados, fotografados, chipados e registados em ficha 
própria com apontamento de ascendência conhecida ultrapassa os 150 
exemplares nos últimos 3 anos. A uma grande parte desses exemplares foi 
retirado pêlo que está guardado para futuros estudos genéticos assim que a 
Direcção entenda prosseguir com esses estudos. 

 
4. Foi dada continuidade ao cumprimento do Protocolo APMVEAC / CPC sobre 

estudos radiográficos de doenças displásicas, com carácter voluntário, 
clarificando a nível de actos de secretaria alguns aspectos práticos. 

 
5. Foi dada continuidade aos estudos oculares para despiste de doenças 

genéticas/hereditárias iniciados em 2007, com atribuição do certificado ECVO.  
 

6. Prestou Cursos de Formação sobre “Raças Caninas Potencialmente Perigosas” 
a Médicos Veterinários Municipais de todo o Continente, colaborando com a 
Direcção Geral de Veterinária e a pedido desta Instituição oficial. 

 
7. Colaborou em Cursos de Formação para Canicultores. 

 
8.  Colaborou na actualização do folheto bilingue (P e GB) sobre Raças Caninas 

Portuguesas editado pelo CPC. 
 

9. Colaborou através do Presidente e sem encargos financeiros para o CPC, no 
registo iconográfico e avaliação cino técnica de novos exemplares das raças 
com estatuto provisório - Barbado da Terceira e Cão de Gado Transmontano. 

 
10. Colaborou na actualização da página de Raças Portuguesas do site oficial do 

CPC. 
 

11. Colaborou na edição de material de informação variado e de suporte 
informático. 

 
12.  Elaborou Plano de Actividades e proposta de Orçamento para o ano de 2009. 
 
 
 
 
 



Comissão Técnica (Executiva): 
Jorge Rodrigues  
António Rogado 
Jorge Cid 
Rui Gonçalves 
Rui Oliveira 
Vítor Veiga 


