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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2006
› Este foi sem dúvida um ano de transição, durante o qual terminou um mandato duma Direcção do Clube Português de Canicultura e se iníciou outro.

CARLA MOLINARI
PRESIDENTE DO CLUBE
PORTUGUÊS
DE CANICULTURA

Como é normal acontecer em todos
os anos em que esta mudança ocorre,
a grande incidência da nossa actividade centrou-se no reordenamento
das estruturas de funcionamento interno, sendo os mecanismos dessa
transformação e os seus resultados, de
certa forma, pouco visíveis para os que
não convivem diariamente com a nossa actividade dentro do próprio Clube.
Embora a constituição da nova Direcção se tivesse mantido na sua totalidade sem alterações em relação ao
mandato anterior, foram eleitos novos
membros para os restantes Corpos
Sociais e nomeados novos elementos
para muitas das Comissões e Subcomissões que dependem da Direcção,
com a consequente e significativa alteração da politica de trabalho a nível
interno.
A tomada de consciência da maneira como as restrições económicas impostas pela nossa realidade nacional
afectaram de forma
clara e inequívoca
todas as áreas
da canicul-
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tura durante o ano e incidiram em especial sobre o núcleo mais importante
da nossa actividade, a gestão dos registos nos Livros de Origens, obrigaram-nos a rever ao longo do segundo
semestre a nossa postura perante a
possibilidade de um futuro menos seguro para o Clube. Assim, ao longo do
ano e à medida que se delineavam
as limitações que teríamos que enfrentar de futuro, os objectivos estratégicos da Direcção começaram
a tomar forma e a serem estudados
tendo em vista a sua implementação no início do próximo ano. Só
assim poderemos continuar a garantir
estabilidade do nosso Clube e o desenvolvimento da canicultura nacional.
Algumas das decisões que foram tomadas no decorrer da segunda metade do ano e, em consequência desta
consciencialização dos problemas inerentes à conjuntura financeira, foram
muito ponderadas e bastante difíceis,
embora indiscutivelmente necessá-

A análise final dos resultados
do ano irá permitir à Direcção
programar uma ulterior redução de
custos, assim como motivar a
procura de mais apoios e novas
fontes de receitas no decorrer do
próximo ano.

rias. Entre elas, o retirarmos a nossa
candidatura na FCI para a realização
em Portugal do Campeonato do Mundo de Agility em 2008, o que fizemos
com bastante pesar.
Não obstante estas considerações e
todas as limitações, é importante
salientar que, na generalidade, todas as áreas que dependem da nossa gestão interna desenvolveram as
suas respectivas acções sem demasiadas restrições e que em quase
todas, no decorrer do ano, houve um
aumento de actividade. Manteve-se a
gestão dos Grandes Projectos, nomeadamente o das Raças Portuguesas, organizaram-se grandes eventos, entre
os quais um Campeonato do Mundo,
remodelaram-se as exposições do
Clube, modernizaram-se as estruturas
administrativas e nomearam-se novas
comissões. Os resultados da actividade e o trabalho desenvolvido pelas
outras comissões e subcomissões foram positivos e satisfatórios na sua
globalidade, considerando que muitos
dos seus intervenientes foram nomeados a meio do ano. É indiscutível
que toda esta actividade depende em
grande parte do espírito de iniciativa,
da dedicação e boa vontade dos elementos que compõem as nossas
comissões e subcomissões, dinamizando as áreas para as quais foram
destacados, assim como do trabalho
dos nossos funcionários. Este material
humano que nos acompanhou durante o ano, merece cada vez mais o nosso apreço e consideração!
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Ao longo do ano e à medida que se delineavam as limitações que
teríamos que enfrentar de futuro, os objectivos estratégicos da Direcção
começaram a tomar forma e a serem estudados tendo em vista a sua
implementação no início do próximo ano.

apresentados neste relatório, não só
se enquadram dentro dos que foram
orçamentados para o ano, como reflectem o esforço que foi feito pela
Direcção do CPC tendo em vista a
contenção das despesas gerais. A
análise final dos resultados do ano irá
permitir à Direcção programar uma ulterior redução de custos, assim como
motivar a procura de mais apoios e
novas fontes de receitas no decorrer
do próximo ano. A decisão de apresentar este Relatório da Direcção com
uma nova imagem e um conteúdo
mais condensado, integra-se já numa
tentativa de reduzir os custos gerais
sem que haja perca de qualidade e
menor informação sobre o que foi o
nosso trabalho durante este ano. Os
relatórios exaustivos do trabalho de
cada comissão e subcomissão que habitualmente se encontram publicados
neste Relatório poderão ser consultados no nosso site, www.cpc.pt.
É bastante gratificante verificar que
os esforços levados a cabo pela Direcção ao longo do ano contribuíram
para que a canicultura portuguesa se
situe numa posição destacada dentro do panorama Internacional.

Para finalizar estas considerações gerais sobre o que foi a nossa actividade
durante o ano transacto resta-nos informar que os resultados financeiros

ESTATÍSTICAS DO ANO 2006
PAÍS
PORTUGAL

CACHORROS NINHADAS
18.466

3.916

EXPOSIÇÕES TODAS
AS RAÇAS COM CAC
26

EXPOSIÇÕES
DE CACIB
13

JUÍZES

SÓCIOS

47

946

CLUBES
DE RAÇA
47
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OS GRANDES
PROJECTOS

CÃO DE FILA
DE S. MIGUEL

› O ano de 2006 constituiu mais um
marco importante para a Canicultura
Portuguesa. Em 10 de Março de 1995
a raça Cão de Fila de São Miguel foi
reconhecida provisoriamente pela FCI.
Pelos Regulamentos Internacionais
qualquer raça tem que aguardar pelo
menos dez anos até que o processo
para o reconhecimento definitivo possa ser entregue e analisado pela FCI
(Comissão de Standards e Comissão
Científica).
Foi assim, que durante o corrente ano
foram desenvolvidas todas as tarefas
e trabalhos necessários à elaboração
de um Relatório Técnico sobre a raça.
Este Relatório aborda, entre outros, os
temas que a FCI exige para o reconhecimento definitivo de uma raça aceite
a título provisório, tendo desenvolvido
no ponto 6 o tema mais importante e
exigente e, tecnicamente mais relevante, que foi as “Linhas de Sangue”. A
FCI, segundo os seus regulamentos
para o reconhecimento definitivo
de uma raça, exige a existência
de pelo menos oito linhas
de sangue, cada uma
com pelo menos dois
machos e seis fêmeas (núcleo
original).
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Durante o corrente ano foram
desenvolvidas todas as tarefas e
trabalhos necessários à elaboração
de um Relatório Técnico sobre a raça.
Este Relatório aborda, entre outros, os
temas que a FCI exige para o
reconhecimento definitivo de uma
raça aceite a título provisório, tendo
desenvolvido no ponto 6 o tema
mais importante e exigente e,
tecnicamente mais relevante, que foi
as “Linhas de Sangue”.

Este Relatório foi enviado à FCI - Secretaria Geral e a todas os membros
das Comissões de Standards e Científica, em Novembro, tendo merecido
quase de imediato os maiores elogios
pela sua qualidade técnica e cuidado
na sua elaboração e apresentação.
Em paralelo com este estudo foi também enviada a nossa versão do Estalão da Raça na tradução inglesa, que
foi objecto de análise pelo Prof.
Raymond Triquet, Presidente da Comissão de Standards, com quem trabalhámos intensamente procurando melhorar a tradução em Inglês e preparar
a versão em Francês. Estas tarefas foram desenvolvidas com grande empenho e rapidez das pessoas nelas envolvidas, porque sabíamos que em 14 de
Janeiro de 2007 seria realizada uma
reunião conjunta das Comissões de
Standards e Científica, onde um dos
pontos da agenda era análise do Relatório e Estalão com vista ao seu reconhecimento definitivo por parte destas duas comissões.
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Este Relatório foi enviado à FCI - Secretaria Geral e a todas os membros das Comissões de Standards
e Científica, em Novembro, tendo merecido quase de imediato os maiores elogios pela sua qualidade técnica
e cuidado na sua elaboração e apresentação.

Para um melhor conhecimento da situação da raça Cão de Fila de São Miguel, o Clube Português de Canicultura convidou o Prof. Triquet a estar presente na exposição Canina Internacional do Norte a realizar a 20/21 de
Janeiro de 2007. Assim foram no final
do ano desenvolvidas as tarefas necessárias para a concentração e apresentação pública de um número significativo de exemplares, não só do
Continente mas também da Região
Autónoma dos Açores, tendo o Clube
Português de Canicultura contado
com o apoio e empenho do Clube do
Cão de Fila de São Miguel.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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CÃO DE GADO
TRANSMONTANO

O Cão de Gado ocupa
com 313 registos no
RI/LOP uma posição de
liderança num honroso
segundo lugar entre os
mais numerosos em
termos de registo nos
Livros de Origens para as
Raças Portuguesas, o que
traduz bem o entusiasmo
existente dos criadores
desta raça.
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› O Projecto Cão de Gado Transmontano iniciado em 2004 em parceria
com o ICN/Parque Natural de Montesinho decorreu da melhor forma possível no seu 4º ano consecutivo de
existência. O entusiasmo que se pode
verificar por parte dos seus mentores
e a união que existe entre os criadores
desta raça tem tido consequências
muito positivas para o seu desenvolvimento. A página web criada pela respectiva Associação de Criadores, filiada no CPC, onde são apresentadas todas as ninhadas nascidas facilita o
contacto entre os interessados e divulga a raça de forma exemplar. Os Concursos tradicionais da Moimenta e de
Miranda do Douro tiveram inscrições
na ordem dos 70 exemplares o que
possibilitou o registo de alguns novos
exemplares no RI. A Monográfica realizada em Bragança teve mais de 100
cães presentes o que nos parece
um número excepcional para
uma raça portuguesa. O número de ninhadas e cachorros nascidos durante o ano foi elevado, mas por

se fazerem testes de verificação de
paternidade com resultados por vezes
demorados de receber, só nos foi possível contabilizar nas estatísticas do
ano as ninhadas nascidas no primeiro
semestre. Mesmo assim o Cão de Gado ocupa com 313 registos no RI/LOP
uma posição de liderança num honroso segundo lugar entre os mais numerosos em termos de registo nos Livros de Origens para as Raças Portuguesas, o que traduz bem o entusiasmo existente dos criadores desta raça.
É de salientar que o CPC para além de
fornecer os microchips e alguns troféus para os dois concursos, só patrocina as deslocações de juízes aos concursos e as verificações de ninhadas
na zona Centro e Sul do país.

BARBADOS
DA TERCEIRA
› Prosseguiram-se as acções relativas
à Gestão do Projecto da raça Barbado
da Terceira no continente e Ilhas, em
colaboração com a Direcção Regional
da Agricultura e a Universidade dos
Açores, Pólo da Terceira. Deu-se também continuidade ao trabalho de
identificação e resenha de exemplares, de verificação de ninhadas bem
como de efectivação de testes de paternidade, possibilitando o registo de
125 exemplares nos Livros de Origens.
A fim de observar a evolução da raça
estivemos presentes no Concurso
anual realizado em Junho e este ano
integrado nas Festas Sãojoaninas, no
qual estiveram 29 exemplares e onde
observamos uma maior uniformização relativamente à qualidade e ao tipo pretendido para a raça. A presença
de Barbados em exposições, bem
como o seu registo no continente ao
longo do ano foi bastante diversificada, ficando no entanto
bastante aquém do desejável para uma boa divulgação da raça fora da sua área regional.
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A fim de observar a evolução da raça estivemos presentes no Concurso
anual realizado em Junho e este ano integrado nas Festas Sãojoaninas,
no qual estiveram 29 exemplares e onde observamos uma maior
uniformização relativamente á qualidade e ao tipo pretendido
para a raça.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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GESTÃO
DO LIVRO DE ORIGENS

› Os trabalhos e tarefas relativos à gestão
do Livro de Origens decorreram dentro da
rotina habitual, tendo a secretaria do Clube dado resposta atempada a todos os pedidos de informação e solicitações feitas,
nomeadamente na rapidez da emissão
dos Certificados Genealógicos.
Tendo em vista o estudo de novos projectos a serem integrados no Regulamento
do Livro de Origens a respectiva Comissão
reuniu-se para estudar e discutir algumas
propostas dentro desta área que poderão
vir a ser implementadas de futuro.

ESTATÍSTICAS
REGISTOS TOTAIS
Declarações de Ninhada
Registos de Ninhada
Total de Registos
Registos no LOP
Registos no RI
Transferências
Afixos
Pedigree de Exportação

1997 1998 1999 2000 2001 2002
4.556 4.729
4.575 5.366 5.691 5.081 4.509 4.418
24.603 28.598 30.068 26.159 23.845 22.685
20.406 24.142 25.983 23.239 22.027 21.215
4.197 4.456 4.085 2.920 1.818 1.470
5.040 6.104 6.537 6.857 8.017 8.262
161
230
176
128
107
99
178
156
136
179
225
209

A situação dos diversos tipos de registos e sobretudo o número de registos no LOP tem vindo
desde 1999, ano em que se atingiu o valor máximo de 25.983, a decrescer sucessivamente tendo atingido em 2006 o valor de 17.717, o que representa um decréscimo médio de 4% ao ano,
com um agravamento mais acentuada de 2005
para 2006 cerca de 8,5%.

2003
4.408
4.300
21.490
20.413
1.077
7.926
95
285

2004
2005 2006
4.653 4.365 4.029
4.398 4.194 3.916
21.879 20.178 18.543
20.885 19.193 17.717
994
1.014
826
8.439 7.290 7.315
99
93
71
363
421
426

Esta situação é de certo modo preocupante, uma
vez que esta tendência, tudo indica, se irá manter e talvez mesmo agravar-se.
Infelizmente e seguindo a mesma tendência o
numero de registos das raças Portuguesas também desceram, embora a um ritmo menos acentuado (4%).

REGISTOS DE RAÇAS PORTUGUESAS
2006
1

POSIÇÃO
2005
1

2
3
4
5
6

4
3
2
5
6

RAÇA
Cão da Serra da Estrela
pêlo comprido
pêlo curto
Cão de Gado Transmontano
Cão de Fila de São Miguel
Rafeiro do Alentejo
Perdigueiro Português
Podengo Português Pequeno
pêlo cerdoso
pêlo liso

LOP

RI

503
474
29
86
228
203
223
186
122
64

53
8
45
227
40
60
18
17
6
11

Total
556
482
74
313
268
263
241
203
128
75

Variação
(-29)

-5.0%

(+24)
(-54)
(-63)
(-18)
(-48)

+8.3%
-16.8%
-19.3%
-6.9%
-19.1%

NB: Os números referentes ao Cão de Gado Transmontano só incluem as ninhadas nascidas no primeiro semestre, estando as do segundo
semestre pendentes dos resultados de alguns testes de paternidade
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SIMPLIFICAÇÃO
DO SERVIÇO DE REGISTOS
› Com a entrada em vigor do novo sistema de registo de beneficiamento e
de nascimento de ninhadas, o sistema
de registo das mesmas nos Livros de
Origens modificou-se substancialmente. Por um lado pretendeu-se facilitar e
simplificar todo este processo que anteriormente requeria o preenchimento por fases temporais de diversos e
diferentes boletins específicos. Por outro lado foi concebido um sistema que,
de certa forma, cria uma obrigatoriedade por parte do novo proprietário
de efectuar a transferência do exemplar adquirido para o seu nome, tornando essa transferência um acto quase impossível de evitar. Assim, para
além de evitar que um número elevado, e não realista, de exemplares continuem a existir no nosso sistema informático constando da posse do seu
criador, por outro lado este sistema
significa a possibilidade de se virem a
efectuar um maior número de transferências oficiais e cobradas sobre os
registos realizados ao longo do ano.
Como foi referido no relatório do ano
de 2005, mais de 60% dos exemplares
registados anualmente mantêm-se em
nome do criador, o que constitui um
inconveniente para este.
Esta medida teve algum
sucesso, uma vez que o
aumento das transferências foi de
cerca de 10%.
Foi concebido um sistema que, de certa forma, cria uma
obrigatoriedade por parte do novo proprietário de
efectuar a transferência do exemplar adquirido para o seu
nome, tornando essa transferência um acto quase
impossível de evitar.

RELATÓRIO E CONTAS 2006
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PUBLICAÇÃO DO LIVRO
DE ORIGENS ORIGEM
› Quanto ao Livro de Origens e segundo a metodologia utilizada nos últimos anos, foi emitido em Março um
novo CD-Rom relativo ao ano de
2005 e executadas as tarefas necessárias à revisão e preparação do Livro de
Origens de 2006, que em principio
será publicado na 1º Trimestre de
2007.
CERTIFICADO GENEALÓGICO
Foi criado um novo modelo de Certificado Genealógico (Pedigree) com outro grafismo e onde se virá a incluir os
diversos títulos oficiais e sobretudo o
resultado do despiste dos Testes da
Displasia coxo-femural (anca).
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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AS NOSSAS
RAÇAS PORTUGUESAS

lecidos com os Clubes de Raças. Após
a conclusão do ano estamos conscientes do trabalho desenvolvido na defesa, melhoramento e divulgação das
nossas Raças Caninas Autóctones e do
esforço que é feito para as preservar e
conservar tendo em vista as limitações
financeiras e temporais com as quais
nos debatemos no dia a dia do Clube.

ESTALÕES
› Os novos estalões aprovados em Assembleia Geral foram traduzidos para
inglês numa segunda tentativa de
conseguimos uma tradução adequada. Careceram de diversas correcções
e melhoramento de linguagem e foram preparados para serem entregues
ao Presidente da Comissão de Standards da FCI para ulterior revisão e
aprovação.

A SITUAÇÃO ACTUAL
› Ao longo do ano continuaram a merecer a nossa atenção e especial consideração todas as raças nacionais.
Após a conclusão do ano estamos
conscientes do trabalho
desenvolvido na defesa,
melhoramento e divulgação das
nossas Raças Caninas Autóctones e
do esforço que é feito para as
preservar e conservar tendo em
vista as limitações financeiras e
temporais com as quais nos
debatemos no dia a dia do Clube.
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Numa conjuntura economicamente
difícil são as raças autóctones e os
seus criadores os primeiros a sofrer da
crise financeira do país, sendo-lhes
quase impossível escoar os seus produtos. Em consequência a situação
destas raças passa a ser preocupante.
Por esse motivo foi nossa decisão manter inalteradas todas as regalias, isenções e descontos que foram implementadas no passado, assim
como dar continuação ao
estabelecido pela anterior Direcção quanto
aos protocolos de
apoio estabe-

Todo este processo teve o acompanhamento das nossas Comissões de
Raças Portuguesas e Comissão Técnica que nele colaboraram totalmente e com grande empenho. No
final do ano os estalões traduzidos foram enviados para a Comissão de
Standards da FCI para apreciação e
eventual correcção. Embora pareça à
partida tratar-se dum processo aparentemente simples, na realidade a
Comissão de Standards da FCI é particularmente severa na forma como
revê e corrige as alterações propostas
pelos países de origem das raças reconhecidas internacionalmente antes
de aceitar as modificações e apresentar novas versões de estalões para
aprovação definitiva à Assembleia Geral da FCI.

EVENTOS
E DIVULGAÇÃO
› Diversos eventos específicos dedicados às raças portuguesas tiveram lugar ao longo do ano. 2006 iníciou-se,
como habitualmente, com mais uma
organização da Final de BIS de Raças
Portuguesas na Exponor e uma Exposição Canina Especializada de Raças
Portuguesas também no mesmo local, sendo esta uma nova iniciativa do
CPC na zona Norte do País. Para além
de todos os Concursos e Exposições
Especializadas promovidos pelos Clubes de Raça, diversas Exposições de
Raças Portuguesas foram realizadas
de Norte a Sul do país.
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A Exposição Comemorativa do Dia
Portugal teve lugar como tem vindo a
acontecer nos últimos anos em Cascais e contou com o apoio da Fundação de S Francisco de Assis e da Junta
de Turismo da Costa do Estoril. Infelizmente a sua realização coincidiu com
a Exposição Canina Europeia de Helsínquia com a consequente redução
inevitável de exemplares participantes. Neste evento colaborou também
activamente a nossa Comissão de Exposições.

FORMAÇÃO
DE JUÍZES NO EXTERIOR
› Como consequência da realização das
Jornadas de Raças Caninas Portuguesas para Juízes de Morfologia que teve
lugar no final de 2005 onde foi distribuído aos participantes um DVD
sobre o tema contendo a avaliação dos estalões de cada
raça, procedeu-se à tradução para inglês desse DVD e a sua distribuição a nível

internacional aos diversos juízes que
nos visitam e também aos que participam nas diversas reuniões internacionais para onde nos deslocamos. Em
consequência esse DVD tem sido largamente divulgado e já nos tem sido
solicitado como auxiliar de seminários
e fóruns sobre as nossas raças no estrangeiro. Também alguns dos nossos
juízes se deslocaram para fazer seminários sobre raças portuguesas na Europa e nos EUA, nomeadamente sobre
Podengos e Cão da Serra da Estrela.

Para além de todos os
Concursos e Exposições
Especializadas promovidos
pelos Clubes de Raça, diversas
Exposições de Raças
Portuguesas foram realizadas
de Norte a Sul do país.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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FUNCIONAMENTO
INTERNO

AS MUDANÇAS
ADMINISTRATIVAS

A implementação do novo serviço
informativo on line através da
nossa página web também
permitiu aliviar um pouco esta
pressão de pedidos de informação
sem no entanto resolver o
problema.

› Procederam-se a diversas inovações
nesta área nomeadamente na modernização dos diversos sistemas de
apoio informático, tendo-se feita a ligação à Internet de todos os computadores de todos os funcionários. Foi
implementado um novo serviço informativo on line a partir da nossa página web (site do CPC) que tem permitido dar resposta a muitas questões
que nos põem os canicultores.
O sistema telefónico instalado no anterior mandato tem criado alguns
problemas de difícil solução por
se tratar de aparelhagem de
tecnologia avançada e de
difícil manuseamento. Foram feitas diversas tentati-

vas de resolver alguns dos problemas
criados por esta instalação que tem
provado estar aquém das nossas reais
necessidades.
Um dos maiores problemas que continuamos a ter de enfrentar no dia a
dia é o de dar seguimento aos inúmeros pedidos de informação que continuam a ser feitos por via telefónica e
que ocupam uma grande parte do
tempo disponível dos nossos funcionários. A implementação do novo serviço informativo on line através da
nossa página web também permitiu
aliviar um pouco esta pressão de pedidos de informação sem no entanto
resolver o problema. Uma grande parte dos pedidos, queixas ou perguntas
que nos fazem saem fora do nosso
âmbito estatutário e é difícil dar-lhes
resposta adequada.

A MODERNIZAÇÃO
DA SEDE
› Constatou-se ser cada vez mais urgente a remodelação da área da secretaria da sede por não ter espaço
funcional, nem iluminação adequada.
Torna-se imperativo melhorar a zona
de atendimento ao balcão e modificar
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA

A sala polivalente Biblioteca/Comissão de Juízes/Comissão de Exposições
foi transformada em sala de trabalho para a organização e armazenamento
de todos os troféus que temos de atribuir ao longo do ano nas nossas
exposições e concursos.
RELATÓRIO E CONTAS 2006
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TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

o hall de entrada, assim como modernizar a fachada exterior. Com esse
objectivo foram solicitados diversos
orçamentos baseados no projecto de
remodelação que já tinha sido anteriormente aprovado, a fim de serem
estudados e ser tomada uma decisão
sobre a obra, que implicará obviamente custos elevados.

A REESTRUTURAÇÃO
DO ESPAÇO
› Não tendo sido possível dar início às
grandes obras, decidimos no entanto
proceder a algumas modificações dentro da área existente nos pisos superiores do prédio da sede de forma
a ganharmos mais espaço para
comissões e outras reuniões. Com a passagem
do nosso arquivo para
a loja alugada no
ano anterior, o

refeitório dos funcionários mudou de
localização, passando a ocupar a antiga sala do arquivo do 3ºpiso. No anterior refeitório e sempre nesse piso, foi
criada uma sala espaçosa onde foi instalada a nossa biblioteca, sendo este
espaço maioritariamente destinado
ao Conselho Disciplinar visto dispôr
de uma zona de atendimento reservado. A sala polivalente Biblioteca/Comissão de Juízes/Comissão de Exposições foi transformada em sala de trabalho para a organização e armazenamento de todos os troféus que temos
de atribuir ao longo do ano nas nossas
exposições e concursos. Como referência em termos de números, podemos informar que no decorrer do fim
de semana dos nossos eventos da Exponor são entregues mais de 250 prémios, o que implica uma logística muito cuidadosa nesta área.
Procedeu-se a remodelação da anterior sala do Conselho Disciplinar no segundo piso que se transformou na
sala da Comissão de Juízes, podendo
ser também utilizada para reuniões.
Todos estes espaços foram redecorados e apetrechados de forma a serem
funcionais.

› Foi um ano de programação interna
nesta área, com o objectivo de se proceder a algumas modernizações nomeadamente no que diz respeito ao
nosso site cuja apresentação está
aquém das nossas necessidades.Assim,
todo o site ira apresentar um novo desenho e a imagem exterior que projectamos através do site irá ser modificada com a introdução de algumas
partes em inglês e um leque maior de
fotografias, o que permitirá uma
maior e melhor consulta de todo o
material que habitualmente inserimos
nesse site que é muito visitado.

DELEGAÇÃO
NORTE
› Na continuação do que já se tinha
posto em prática no anterior mandato foi nomeada uma Comissão Norte
composta por sócios dessa região a
fim de dinamizar toda a área da canicultura em estreita coordenação com
a Direcção do CPC. Dentro dessas atribuições a Comissão funcionou de forma eficaz colaborando com a Direcção do CPC e outras Comissões em diversas áreas da canicultura.
A nível interno para além da ligação à
Internet e à rede telefónica da sede
que permite centralizar todas as chamadas telefónicas do CPC, adquiriu-se novo material audiovisual para utilização na Delegação a fim de dar
apoio às reuniões e palestras que foram realizadas.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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RELAÇÕES
INTERNACIONAIS

No decorrer da Exposição Internacional da Costa do Estoril recebemos a visita do Presidente
do American Kennel Club a quem tivemos a oportunidade de oferecer uma edição completa das medalhas
de bronze das nossas raças portuguesas.

› Embora este ano não fosse um ano
de Assembleia Geral da FCI, os nossos
delegados às Comissões da FCI deslocaram-se às reuniões anuais das diversas Comissões e foram em alguns
casos nomeados para integrar Grupos
de Trabalho dessas Comissões. O Grupo de Trabalho da Comissão de Juízes
da FCI reuniu-se em Abril em Lisboa
tendo em vista a elaboração da
uniformização do respectivo
Regulamento com o Regulamento das Exposições da FCI.

No âmbito da realização do Campeonato do Mundo de Mondioring que se
realizou no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais no início de Outubro,
realizou-se nesse local uma reunião
do Grupo de Trabalho Internacional de
Mondioring, subcomissão que existe
sob a tutela da Comissão de Cães de
Utilidade da FCI.
Como habitualmente fomos também
convidados pelo Kennel Club a visitar
oficialmente a Crufts, onde assistimos
ao evento integrados no programa de
actividades sociais dessa mega exposição.
No decorrer da Exposição Internacional da Costa do Estoril recebemos a
visita do Presidente do American
Kennel Club a quem tivemos a oportunidade de oferecer uma edição
completa das medalhas de bronze das
nossas raças portuguesas.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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DE SUCESSOS
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SUCESSOS
DOS CANICULTORES
PORTUGUESES
› Os nossos canicultores portugueses
continuam a surpreender-nos positivamente pelo seu dinamismo e espírito empreendedor, assim como pelos
resultados que conseguem obter nas
suas deslocações ao estrangeiro!
Para além de diversas participações de
expositores portugueses à Crufts no
Reino Unido, tendo alguns obtido
honrosas qualificações, este
ano um exemplar de expositor português consagrou-se BIS na prestigiada Exposi-

ção de Madrid com um exemplar de
sua propriedade e diversos expositores portugueses obtiveram títulos de
Campeonato Europeu na Finlândia e
de Campeonato Mundial na Polónia.

JUÍZES
PORTUGUESES
PELO MUNDO

Para além de diversas
participações de expositores
portugueses à Crufts no Reino
Unido, tendo alguns obtido
honrosas qualificações, este ano
um exemplar de expositor
português consagrou-se BIS na
prestigiada Exposição de Madrid

› Mais uma vez no decorrer deste ano
os nossos juízes Portugueses honraram-nos e distinguiram-se pelos seus
múltiplos convites para julgar em diversos países estrangeiros e em grandes eventos da canicultura mundial.
Mais de metade do nosso efectivo de
juízes e não só os nossos “all rounders”,
receberam convites para julgar no estrangeiro e representaram bem a nossa canicultura a nível internacional.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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SUCESSOS DAS RAÇAS
PORTUGUESAS NO MUNDO
› As nossas raças continuam a fazer
grande sucesso fora de Portugal! Cão
da Serra da Estrela, Cão da Serra de Aires, Rafeiro do Alentejo, Podengo, Perdigueiro e Cão de Água têm sido presenças frequentes em muitas exposições da Europa e das Américas, vencendo títulos mundiais e campeonatos locais.
O Cão de Água, para além da
sua presença em grande número nos E.U.A é uma
raça popular nos países nórdicos e
O Podengo, já presença forte nos Países Nórdicos e regular
na Alemanha, Suiça e Itália, fez furor no Reino Unido e nos EUA onde os
respectivos Clubes de Raça têm feito um excelente trabalho de
divulgação local e internacional.

exemplares criados em Portugal têm
ganho a nível máximo (BIS) nas Exposições, Também começa a ser visto
com frequência em Itália Suíça e Alemanha. Em Inglaterra, no ano de 2007
o Cão de Água irá ser galardoado com
o primeiro C.C. para a raça do Reino
Unido, atribuído na próxima edição da
Crufts, o que significa por parte do
Kennel Club Inglês a maior prova de
confiança para o futuro da raça nesse
país. O Serra da Estrela está firmemente estabelecido nos países nórdicos, França, e Holanda e agora também nos EUA, onde é reconhecido
pelo United Kennel Club (UKC) e onde
já existe o respectivo Clube de Raça.
O Perdigueiro tem um núcleo muito
forte na Holanda e nos EUA, O Serra
de Aires é presença comum em
França, Holanda e Países Nórdicos e
finalmente o Podengo, já presença
forte nos Países Nórdicos e regular na
Alemanha, Suiça e Itália, fez furor no
Reino Unido e nos EUA onde os
respectivos Clubes de Raça têm feito
um excelente trabalho de divulgação
local e internacional.
É de referir que o Podengo Pequeno
está em via de oficialização definitiva
no Reino Unido por parte do Kennel
Club que já aprovou o seu estalão e

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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que nos EUA o American Kennel Club
(AKC) também já outorgou reconhecimento provisório no seu registo FFS
a esta raça Portuguesa.
Em França o Clube de Raças CAMILA,
que se dedica às nossas raças Portuguesas do 1º e 2º grupos, promove
anualmente uma exposição especializada com a presença de juízes portugueses. Em Itália o Clube do Cão de
Água Italiano tem feito diversos esforços para a promoção mediática da raça e realizou este ano um simpósio a
nível nacional.
Toda esta divulgação deve-se em
grande parte também ao esforço dos
nossos criadores, aos excelentes exemplares que tem exportado para os diversos países e que tão bem nos representam e à forma como tem divulgado e publicitado estas raças não só em
Portugal mas também a nível internacional.

AS GRANDES
VITÓRIAS NA ÁREA
DA CAÇA
› A nossa Comissão de Provas de Caça
tem demonstrado grande dinamismo
e empenho dentro desta área que é
tão tradicional no nosso Clube e tem
assegurado a gestão do calendário das
Provas que se realizam em território
nacional. Nesse contexto organizou
com sucesso e com dignidade, como
exige o prestígio dessas provas, a Taça de Portugal de Primavera e a Taça
de Portugal de Caça Prática.
No âmbito do Campeonato do Mundo dos Cães de Parar que se realizou
em Arezzo, Itália, este ano os sucessos
portugueses ultrapassaram as nossas melhores expectativas. A nossa
Equipa Nacional consagrou-se Vice
Campeã do Mundo e um elemento da
equipa venceu o título de Campeão
do Mundo de Santo Humberto, o que
é deveras digno de muito orgulho e
merece uma referência especial.

No âmbito do Campeonato do
Mundo dos Cães de Parar que se
realizou em Arezzo, Itália, este ano
os sucessos portugueses
ultrapassaram as nossas melhores
expectativas.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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EVENTOS
SOCIAIS

COCKTAIL E JANTAR
“ROYAL CHAMPION”
› Realizou-se no início do ano mais uma edição deste tradicional concurso da qual
já fizemos referência no relatório do ano anterior. Esse evento que teve lugar no
Pavilhão Atlântico - Sala Tejo foi precedido dum cocktail oferecido a todos os
nossos sócios que nele participaram em grande número numa atmosfera
de excelente convívio. Após o final do Concurso todos os concorrentes
apurados participaram num excelente jantar oferecido pela Royal
Canin nesse mesmo local.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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COCKTAIL E JANTAR
“PATA DE OURO”
› O Hotel Ritz foi palco no início do
ano dum evento mediático, promovido pela Eukanuba-Roudolph Arié SA e
intitulado “Pata de Ouro 2005” onde
foram apresentados os apurados eleitos para o efeito e entregues os prémios aos vencedores das diversas categorias, segundo o resultado dos votos enviados pelo correio pelos canicultores participantes. Essa entrega de
prémios, que foi muito concorrida, foi
precedida dum cocktail e jantar no
Salão Nobre daquela unidade hoteleira, tendo sido posteriormente transmitida num programa da RTP especialmente concebido para
o evento.

O NOSSO
CONVÍVIO SOCIAL
› Não foi um ano marcado por muita
actividade nesta área, mas mais uma
vez, como tem sido habitual nos últimos anos, não quisemos deixar de
realizar o Jantar de Natal que oferecemos a todos os que, duma forma ou
outra, integrados nas nossas comissões e subcomissões, nos ajudaram ao
longo do ano dando o melhor de si
próprios nos seus diversos campos de
actividade, sendo esta a única forma
de manifestarmos a nossa gratidão
pela colaboração prestada.
No decorrer desse jantar tivemos a
oportunidade de galardoar com o

No decorrer desse jantar tivemos a oportunidade de galardoar com o
nosso emblema de prata mais quatro canicultores que se têm distinguido
ao longo dos anos pelo seu trabalho e sucesso na canicultura e, com um
emblema de ouro, o Presidente da nossa Comissão Técnica por todo o seu
trabalho dentro desta comissão, que é fundamental para o Clube

nosso emblema de prata mais quatro
canicultores que se têm distinguido
ao longo dos anos pelo seu trabalho e
sucesso na canicultura e, com um emblema de ouro, o Presidente da nossa
Comissão Técnica por todo o seu trabalho dentro desta comissão, que é
fundamental para o Clube, e em diversas outras áreas, assim como pela sua
total disponibilidade e a colaboração
prestada em diversos projectos da Direcção ao longo dos últimos anos.
Aos sócios do Norte, com o intuito de
os levar a frequentarem mais assiduamente a nossa Delegação oferecemos
um beberete na Delegação que foi
muito concorrido. Também nessa cidade organizámos através da nossa
Comissão Norte um Jantar de Canicultores por inscrição que foi um sucesso e teve mais de 80 presenças, o
que nos prova que esta região está em
plena função e que a canicultura regional tem muitos novos adeptos.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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OS NOSSOS
GRANDES EVENTOS

comissão de Mondioring, sem a qual
não poderia ter sido organizado e que
foi orientada pelo nosso coordenador
nacional, ajudado por uma equipa de
trabalho que funcionou de forma
exemplar ao longo de quatro dias extenuantes, assim como por membros da
nossa Comissão de Exposições e da
Direcção do CPC.

CAMPEONATO
DO MUNDO DE MONDIORING

O tema escolhido para a decoração
do campo, que foi o cavalo de
desporto e a hípica, integrava-se
perfeitamente na localização do
evento que beneficiou muito desta
escolha.

› Programado para se realizar este ano,
este evento foi organizado pelo CPC
no Hipódromo de Cascais e para esse
efeito teve o apoio e patrocínio da
Junta de Turismo da Costa do Estoril,
entidade responsável pelo local. Foi
patrocinada também pela Junta de
Freguesia de Cascais e teve apoio logístico da Câmara Municipal de Cascais e da Fundação S. Francisco de
Assis.
A organização do evento teve uma colaboração excelente
por parte da
nossa Sub-
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O tema escolhido para a decoração
do campo, que foi o cavalo de desporto e a hípica, integrava-se perfeitamente na localização do evento que
beneficiou muito desta escolha. A nível geral foi um evento que se revestiu
do maior sucesso não só em termos
de participação, com 13 equipas e
mais de 60 cães provenientes de
vários países do mundo, mas também
pelo seu excelente enquadramento,
pela cobertura televisiva que o mesmo mereceu, pelo público numeroso
que esteve presente durante todos os
dias do evento e que aplaudiu efusivamente os concorrentes nas suas diversas participações. Todas as Selecções
Nacionais presentes, foram unânimes
em considerar este Campeonato um
dos melhores eventos em que participaram até a data.
O Campeonato foi precedido por exibições de cães de trabalho com uma
espectacular demonstração prática
dos cães de serviço do grupo cinotécnico do Corpo de Intervenção da PSP.
Em termos financeiros foram também
cumpridas as previsões do orçamento
previamente estabelecido para este
acontecimento que foi sem dúvida
um dos mais mediáticos do ano de
2006.

RELATÓRIO E CONTAS 2006
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AS EXPOSIÇÕES
DO CLUBE
› Estes eventos são a imagem do Clube
e revestem-se da maior importância.
Por esse motivo temos vindo a investir meios humanos e financeiros nas
exposições organizadas pelo CPC, que
são normalmente as do Norte, de
Lisboa, de Raças Portuguesas do Dia
de Portugal e Qualificativa de Campeonato dos Açores.
Este foi um ano de grandes mudanças
e sobressaltos nesta área, o que nos
causou alguma apreensão. Felizmente
as nossas exposições tiveram resultados muito positivos para a divulgação
da nossa actividade e inscrições numerosas. Estes eventos são sempre
muito onerosos para o Clube a nível
financeiro pelo que carecem de ser
revistos na sua logística, apoios e dimensão. Não obstante todos os esforços feitos na contenção de despesas, o
saldo é sempre bastante negativo.
A decisão de realizar em Lisboa duas
exposições internacionais no mesmo
fim de semana foi uma primeira medida que tomámos tendo em vista
uma redução do deficit, tendo sido
tomada a mesma medida em relação
a exposição do Norte de 2007. Como
habitualmente todos estes eventos
tiveram a total e incansável colaboração da nossa Comissão de Exposições, assim como dos funcionários
do CPC directamente envolvidos nas
suas realizações.

Este foi um ano de
grandes mudanças e
sobressaltos nesta
área, o que nos
causou alguma
apreensão.
Felizmente as nossas
exposições tiveram
resultados muito
positivos para a
divulgação da nossa
actividade e
inscrições
numerosas.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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A INTERNACIONAL E QUALIFICATIVA
DE CAMPEONATO DO NORTE
O ano iníciou-se em Janeiro com a alteração da programação da Exposição
do CPC na Exponor, a Internacional e
qualificativa de Campeonato do Norte, que por ter sido agendada para o
dia que foi posteriormente escolhido
para a realização das Eleições para a
Presidência da República teve de se
realizar na integra num dia só. Uma
decisão que nos fez passar por um
período de trabalho extenuante mas com resultados
também bastante gratificantes!

Como sempre, esta foi a maior exposição do
ano em termos numéricos e também pelo
número de eventos que nela se realizaram,
entre os quais uma prova de Campeonato
Nacional de Obediência, uma prova de
Campeonato Nacional de Agility, a Taça de
Portugal de Agility e as Finais de todos os
Concursos Anuais do Clube Português de
Canicultura.
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Como sempre, esta foi a maior exposição do ano em termos numéricos e
também pelo número de eventos que
nela se realizaram, entre os quais uma
prova de Campeonato Nacional de
Obediência, uma prova de Campeonato Nacional de Agility, a Taça de
Portugal de Agility e as Finais de todos
os Concursos Anuais do Clube Português de Canicultura.
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AS EXPOSIÇÕES
DE LISBOA
Fruto da experiência que tivemos na
Exponor, foi nos possível encarar a
realização de duas Exposições do CPC
de Verão em Lisboa durante o mesmo
fim de semana, uma Internacional e a
tradicional qualificativa de campeonato permitindo a atribuição do título
de Lisboa Winner .
Na continuação do habitual apoio que
nos tem sido dado pela Câmara Municipal de Lisboa nos últimos 6 anos
para a realização da nossa Exposição,
agendou-se aquele fim de semana para
o Vale do Silêncio nos Olivais, onde nos
últimos 2 anos se realizou a nossa
exposição de Lisboa. Para nossa surpresa e grande apreensão, a cerca de duas
semanas da data da exposição, fomos
informados da indisponibilidade desse
local para essa realização, sendo a
única alternativa que nos foi proposta

23
A QUALIFICATIVA
DOS AÇORES

pela Câmara (a Alameda Afonso Dom
Henriques) manifestamente inadequada à dimensão deste duplo evento.
Graças ao excelente relacionamento
que conseguimos estabelecer de imediato com a Direcção do Sociedade
Hípica Portuguesa e a sua compreensão e disponibilidade para nos ajudar
a resolver este problema, foi-nos possível em tão curto espaço de tempo
mudar a localização do Evento para o
Hipódromo do Campo Grande onde as
nossas exposições se realizaram com
grande sucesso não obstante tivéssemos sido obrigados a alterar na totalidade todo o esquema de montagem
e de apoio logístico.
Como habitualmente diversos juízes
estrangeiros e também portugueses
de grande renome integraram os programas destas exposições do Clube.

Este foi um ano onde realizámos, com
o apoio do nosso Delegado nos Açores, uma terceira exposição qualificativa de campeonato para todas as raças,
na Ilha de S. Miguel, que constitui uma
oportunidade para os nossos canicultores dessa região autónoma conseguirem obter o título de Campeão de
Beleza. É de salientar que, não obstante a distância e os custos do transporte aéreo, muitos canicultores do continente se deslocaram com os seus
cães para participar neste evento.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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ANÁLISE DA GESTÃO
DOS EVENTOS DE MORFOLOGIA CANINA

› Ao longo do ano de 2006 realizaram-se cerca de 109 eventos de Morfologia Canina, organizados pelo CPC
ou devidamente autorizada a sua realização por outras entidades, através da
sua Comissão de Exposições.

O número médio de inscrições foi
de 459 exemplares, o que
correspondeu a um ligeiro
decréscimo em relação a 2005
na maior parte das exposições,
sendo excepção as Exposições
Internacionais do Norte, Vila Franca
de Xira, Penafiel, Ribeira Grande
e Batalha, bem como a Nacional
de Braga.

O número de Exposições Nacionais e
Internacionais foi de 26, mais uma em
relação ao ano anterior, verificando-se
um incremento médio no número de
inscrições de cerca de 19%, o que implicou que o número total aumentasse
em cerca de 2500 exemplares, aumento este em parte devido à realização de
mais um ponto qualificativo nos Açores
e de mais uma Exposição Internacional
em conjunto com a Qualificativa de
Campeonato de Lisboa.
O número médio de inscrições foi
de 459 exemplares, o que correspondeu a um ligeiro decréscimo em relação a
2005 na maior parte
das exposições, sen-
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do excepção as Exposições Internacionais do Norte, Vila Franca de Xira, Penafiel, Ribeira Grande e Batalha, bem
como a Nacional de Braga.
Relativamente às Exposições Especializadas de Raças Portuguesas realizaram-se 5 certames, mais 3 que no ano
anterior, tendo diminuído o número
médio de inscrições para 94 exemplares, resultado este originado pela
redução elevada do número de exemplares inscritos na Exposição Qualificativa de Campeonato para as Raças
Portuguesas de 10 de Junho.
De salientar ainda que o número médio de exemplares presentes por exposição decresceu para 371 o que originou uma diminuição de cerca de 16 %.
De referir ainda a realização por diversos Clubes de Raça de 14 Exposições
Especializadas, bem como de 39 Exposições Monográficas assim como os
diversos concursos abertos a todas as
raças e às raças portuguesas organizadas por outras entidades reconhecidas pelo CPC ao longo de todo o País.
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CONCURSOS
ANUAIS

› As Finais dos Concursos Royal Champion
e Royal Veteran 2005 realizaram-se no
início deste ano na Sala Tejo do Pavilhão
Atlântico na Expo em Lisboa com excelente organização da Royal Canin.
Integradas na Exposição Canina Internacional do Norte na Exponor, tiveram lugar ainda em Janeiro de 2006
as finais dos Concursos BIS 2005 e BIS
de Raças Portuguesas de 2005, bem
como a entrega dos troféus relativos
aos restantes concursos anuais organizados pelo CPC. Procedeu-se ainda à
entrega dos prémios dos concursos
sob a égide da PetGest, Jovem Apresentador e Jovem Promessa 2005, a
qual contou com a presença da administração da entidade patrocinadora.
Durante o ano procedeu-se a diversos
contactos com possíveis entidades patrocinadoras e regulamentados os concursos anuais para 2007, bem como
planeadas a realização das finais dos
Concursos de 2006 a terem lugar no
começo de 2007.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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JUÍZES PORTUGUESES
DE MORFOLOGIA CANINA

des operacionais. Assim, no novo arquivo, os juízes portugueses foram divididos por pastas individuais, constando em cada uma o historial do respectivo juiz. Após ter concluído essa
reestruturação e reorganização a Comissão desenvolveu ao longo do ano
uma série de tarefas relacionadas com
as funções que lhe são atribuidas, tendo marcado e elaborado 58 novos
testes escritos e práticos sobre estalões de raças e nomeou diversos novos juízes de Raça, Grupo e BIS.
Foram convocados 19 candidatos
que efectuaram 50 exames, donde
resultaram 38 novas nomeações
de Juízes de Raça. Ao longo do ano
a Comissão constatou que alguns
candidatos se apresentaram a
exame bastante mal preparados,
pelo que se verificaram 12
reprovações.
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› A nossa Comissão de Juízes foi remodelada e nela integraram-se dois
novos membros que deram início às
suas funções no segundo semestre do
ano. Como primeira tarefa coube a
esta Comissão a de mudar a localização de todo o seu arquivo, visto passar a ocupar uma nova sala do Clube.
Com essa mudança procedeu também à total reorganização desse
mesmo arquivo, que estava
pouco funcional, de difícil
consulta e que já tinha
criado em mandatos
anteriores algumas dificulda-

Foram convocados 19 candidatos que
efectuaram 50 exames, donde resultaram 38 novas nomeações de Juízes
de Raça. Ao longo do ano a Comissão
constatou que alguns candidatos se
apresentaram a exame bastante mal
preparados, pelo que se verificaram 12
reprovações. Dado existir premente necessidade de proceder a uma melhor
formação dos nossos Juízes, foram feitas reuniões em que participaram
membros da Direcção e os Presidentes das Comissões de Juízes e Técnica
a fim de programarem a realização de
cursos de formação de Juízes de raças
em 2007.
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Numa sociedade de certa
forma negativista face à
coabitação urbana do cão, onde
a sua utilização é cada vez mais
restringida face a toda a
propaganda pejorativa sobre a
posse dos cães de raças de
utilidade, a acção do CPC nesta
área reveste-se de primordial
importância.

investir meios financeiros e humanos
nestas modalidades, às vezes com resultados pouco visíveis em termos de
sucessos a nível internacional.
Assim, as actividades da área de trabalho do CPC decorreram com regularidade e de um modo geral dentro
das previsões iniciais.

› Esta é uma área muito lata e vital
para a canicultura porque foca a funcionalidade e a sociabilidade do cão e
é onde são avaliadas as suas aptidões,
o seu carácter e temperamento. Numa sociedade de certa forma negativista face à coabitação urbana do
cão, onde a sua utilização é cada vez
mais restringida face a toda a propaganda pejorativa sobre a posse
dos cães de raças de utilidade,
a acção do CPC nesta área
reveste-se de primordial
importância. Por esse motivo o CPC
tem vindo a

Por ter sido um ano de eleições no
CPC, foram nomeados todos os elementos para as subcomissões que dependem da Direcção.
A SUBCOMISSÃO DE AGILITY foi totalmente remodelada. O Campeonato
desta modalidade decorre de Setembro a Julho, pelo que o seu trabalho
abrangeu parte de dois Campeonatos
Nacionais. Referente a 2005/2006
realizaram-se as provas para o
Campeonato, para a Taça de Portugal
e Masters. Para o Campeonato de
2006/2007 realizaram-se as provas de
campeonato e Open correspondentes
ao início do calendário.
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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A SUB-COMISSÃO DE OBEDIÊNCIA
organizou o seu Campeonato, tendo
realizado a quase totalidade das
provas inicialmente previstas e
estivemos representados no
Campeonato do Mundo na Polónia
com a nossa Selecção.

No Mundial da modalidade, em Basileia, estivemos representados pela
nossa Selecção na classe Standard e
Midi. Com vista a este evento realizou-se pela 1ª vez, um estágio com
treinos em condições, dentro do possível idênticas, às que iríamos encontrar na Suiça. Foi também nomeado,
como consta do regulamento, o Seleccionador Nacional. Passaram a Juízes Internacionais de Agility mais dois
juízes portugueses.
Com o acordo prévio de todos os clubes
da modalidade, foram propostas alterações ao regulamento em vigor.
Foram apresentadas e aprovadas em Assembleia Geral
do CPC de Outubro
2006, tendo entrado
imediatamente
em vigor.

A SUB-COMISSÃO DE PROVAS
PRÁTICAS PARA CÃO DE AGUA,
cumpriu como habitualmente os seus
objectivos. Mantendo as mesmas Entidades Organizadoras, realizou durante o ano as suas habituais provas, tendo-se verificado um aumento no número de concorrentes e também a
qualidade das suas prestações.
Foram atribuídos ao longo do ano 5
CACT, que permitiram homologar
mais dois Campeões de Trabalho.
A SUB-COMISSÃO DE OBEDIÊNCIA
organizou o seu Campeonato, tendo
realizado a quase totalidade das provas
inicialmente previstas e estivemos representados no Campeonato do Mundo
na Polónia com a nossa Selecção.
Foi criado um grupo para fazer demonstrações da modalidade, que durante o ano participaram em diversas
exposições caninas nacionais e internacionais.
Foi iníciado o estudo de um novo regulamento de provas, que será apresentado para aprovação em 2007.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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dalidade para o próximo ano. Foi realizado o calendário das provas a efectuar em 2007.
A SUB COMISSÃO DE PASTOREIO
no decorrer do último semestre preparou a realização do 1º Curso de formação em pastoreio tendo em vista a
eventual formação de juízes para a
modalidade.

Na área do RCI foram realizadas
diversas provas durante o ano e a
partir do último trimestre foi
nomeado um novo coordenador
nacional que irá tomar conta da
modalidade para o próximo ano.

Em relação à SUB-COMISSÃO DE
CÃES DE UTILIDADE e em particular
na modalidade de Mondioring, foram
realizadas as provas para Campeonato
Nacional 2005/2006.
Foi também realizado um Seminário
de Formação para Homens Assistentes e Treinadores que contou com a
presença de um dos melhores especialistas nesta área. Na área do RCI
foram realizadas diversas provas
durante o ano e a partir do
último trimestre foi nomeado um novo coordenador nacional
que irá tomar
conta da mo-

Continuámos a apoiar e subsidiar
os concorrentes e chefes de equipa
das nossas Selecções Nacionais em
Campeonatos Mundiais. Em relação
a Campeonatos do Mundo, foi com
muita pena e alguma frustração que
abdicamos da organização do Campeonato do Mundo de Agility. A dificuldade em conciliar o local, com as
condições exigidas pela FCI, e os interesses dos eventuais patrocinadores,
não nos deixaram outra alternativa
senão, prudentemente, retirarmos a
um ano de distância a nossa candidatura.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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CINOTECNIA,
A ÁREA FUNDAMENTAL

de apresentação final da raça Cão de
Fila de S Miguel e a publicação do respectivo manuscrito, também em versão em língua inglesa, que foi enviado
pela Direcção para todos os membros
das Comissões de Standards e da Comissão Científica da FCI para ser estudado tendo em vista o nosso pedido
de reconhecimento definitivo desta
raça por parte da FCI na próxima Assembleia Geral dessa entidade. Este
trabalho, do qual foi também elaborado um DVD, mereceu os elogios das
duas Comissões da FCI e sem dúvida
irá contribuir positivamente na decisão dessas comissões sobre este processo. A nossa Comissão Técnica prosseguiu contactos visando o estabelecimento de protocolos de estudo e
despiste de doenças caninas do foro
genético nas várias raças, com particular realce para as do foro oftalmológico.

FORMAÇÃO
TÉCNICA

A colaboração prestada incidiu
sobre o trabalho de revisão das
traduções dos estalões das raças
portuguesas, sobre a preparação do
trabalho de apresentação final da
raça Cão de Fila de S Miguel e a
publicação do respectivo
manuscrito, também em versão
em língua inglesa, que foi enviado
pela Direcção para todos os
membros das Comissões de
Standards e da Comissão Científica
da FCI para ser estudado.

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA

› Foi um ano de mudanças dentro da
nossa Comissão Técnica com a nomeação de uma nova equipa constituída por um número de canicultores
de mérito e com a elaboração de um
programa que contivesse as principais
acções especificas a serem cumpridas
no próximo triénio, para além de dar
seguimento às solicitações da Direcção do CPC. A colaboração prestada incidiu sobre o trabalho de
revisão das traduções dos
estalões das raças portuguesas, sobre a preparação do trabalho

› Um estreito contacto entre elementos da Direcção, da Comissão Técnica
e da Comissão de Juízes deu início a
uma estruturação e programação de
cursos de formação técnica contínua
para juízes de morfologia canina e respectivos candidatos nessas áreas a
serem implementados no próximo
ano. Nos Açores e na Delegação do
Norte, por iniciativa da Comissão de
Exposições, realizaram-se dois cursos
para Comissários que resultaram na
nomeação de novos comissários. De
resto deve-se salientar que ao longo
do ano quase todas as nossas Comissões e Subcomissões organizaram cursos de formação dentro das suas diversas áreas, colaborando assim com a
Direcção e as nossas Comissões de
Juízes e Técnica para o progresso da
Canicultura Portuguesa na área cinotécnica.
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UM ANO DE MUDANÇA

Entidades que nos apoiaram nas nossas diversas iniciativas e a todos os
nossos patrocinadores, com destaque
para a Royal Canin, nosso patrocinador principal, pelo apoio que nos deram durante o ano.

Os nossos agradecimentos são
também devidos a todas
as Entidades que nos apoiaram
nas nossas diversas iniciativas
e a todos os nossos
patrocinadores, com destaque para
a Royal Canin, nosso patrocinador
principal, pelo apoio que nos
deram durante o ano.

› Não podemos acabar este Relatório
de Actividades da Direcção sem um
especial agradecimento a todos os
nossos funcionários pelo empenho
que demonstraram no exercício das
suas funções ao longo dum ano que
foi particularmente difícil, e em que
alguns tiveram de acumular as funções de outros, para garantir o funcionamento adequado dos serviços e
eventos do CPC.
Os nossos agradecimentos são também devidos a todas as

Para finalizar queremos também
deixar uma mensagem de apreço a
todos os que colaboraram connosco no decorrer deste ano. É neste
âmbito que devemos fazer referência aos membros de todas as Comissões e Subcomissões pelo excelente trabalho que fizeram nas suas
áreas em tão curto espaço de tempo e pela compreensão demonstrada face a uma inevitável política de
contenção de despesas. As ideias,
sugestões e iniciativas que todos nos
apresentaram fazem deste Clube
uma associação viva, moderna e em
constante evolução, onde todos podem e devem participar.

Lisboa, 31 de Dezembro de 2006
A Direcção do Clube Português
de Canicultura
Carla Molinari
José Cabral
Luís Catalan
Luís Teixeira
Pedro Albergaria
CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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TESOURARIA
ENQUADRAMENTO ECONÓMICO
› O desempenho da economia portuguesa ao longo dos últimos anos terá
sido particularmente influenciado pela
ocorrência simultânea de um conjunto
de choques internos e externos.
A nível nacional após o fraco crescimento registado em 2005 (0,4 por
cento), estima-se que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 1,2 por
cento em 2006.

A nível interno a percepção da necessidade de correcção da situação de
défice excessivo da economia portuguesa, bem como a incerteza quanto
aos impactos das medidas adoptadas
com esse objectivo, contribuíram
igualmente para moderar o crescimento da actividade económica.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA
› No exercício de 2006, os resultados
espelham a actividade desenvolvida
de acordo o meio envolvente, apresentando o resultado líquido de 4.033.55
euros, consequência continuada de
um decréscimo cerca de 1.5% nos proveitos, e a continuação de um maior
apoio à actividade geral da Canicultura expresso em sucessivos orçamentos.

Solvabilidade
Liquidez Geral
Autonomia Financeira
Cash Flow Operacional
Valor Acrescentado Bruto

A situação financeira do Clube Português de Canicultura, continua a apresentar-se de modo extremamente favorável, apresentando indicadores Económico-financeiros largamente positivos, indicando-se alguns dos mais significativos:

5.73%
29.9%
0.98%
43.813.58 Euros
233.153.30 Euros

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA
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BALANÇO
ACTIVO
Imobilizações em curso
Imobilizado corpóreo
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

2006

2005

180.938,94
435.107,76

180.938,94
451.575,21

1.922,83
22.331,08
4.312,48
644.613,09

4.695,77
32.291,91
3.034,18
672.536,01

96.380,22
3.055,14
24.024,41
123.459,77

85.817,49
29,66
13.584,84
99.431,99

142.196,38
142.196,38

431.500,14
431.500,14

415.448,18
1.058,34
416.506,52

136.768,45
728,51
137.496,96

Investimentos financeiros
Títulos e outras aplicações financeiras
Dívidas de terceiros-curto prazo
Clientes conta-corrente
Estado e outros entes públicos
Outros devedores
Títulos negociáveis
Outros títulos negociáveis
Outras aplicações de tesouraria

Depósitos bancários e caixa
Depósitos bancários
Caixa
Acréscimos de proveitos
Custos diferidos
TOTAL DO ACTIVO

1.326.775,76 1.340.965,10

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital
Resultados transitados
Resultados líquidos do exercicio

1.299.700,13 1.267.872,67

Dívidas a terceiros-curto prazo
Fornecedores conta-corrente
Instituições de crédito
Fornecedores de imobilizado
Estado e outros entes públicos
Outros credores

4.033,55
31.827,46
1.303.733,68 1.299.700,13
367,12
15.498,64
4.972,42
1.892,81
22.730,99

3.211,53
719,03
20.581,65
13.040,27
3.401,40
40.953,88

Acréscimo de custos
311,09
311,09
Proveitos diferidos
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO
1.326.775,76 1.340.965,10
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DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Custos e Perdas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal:
Remunerações
Encargos sociais:
Pensões
Outros
Amortizações imobilizado corp. e incorp.
Provisões
Impostos:
Indirectos
Directos
Outros custos e perdas operacionais
(A)
Perdas em empresas do grupo e associadas
Amortizações/prov. aplic. e invest. fin.
Juros e custos similares:
Outros
(C)
Custos e perdas extraordinárias
(E)
Imposto sobre rendimento do exercicio
(G)
Resultado líquido do exercício
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2006

2005
402.994,14

140.698,66
28.050,18
39.780,03

385.324,15
138.122,02

168.748,84

26.053,33
47.501,65

39.780,03
431,73
28.810,17

29.241,90
640.764,91

4.140,70

4.140,70
644.905,61
6.140,23
651.045,84
134,49
651.180,33
4.033,55
655.213,88

164.175,35
47.501,65

11,30
4.217,45
34.940,00

4.453,94

39.168,75
636.169,90

4.453,94
640.623,84
30,74
640.654,58
2.479,65
643.134,23
31.827,46
674.961,69

PROVEITOS E GANHOS
Vendas:
Mercadorias
Produtos
Prestação de serviços
Variação da produção
Trabalhos para a própria empresa
Proveitos suplementares
Subsídios à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
(B)
Ganhos em empresas do grupo e associadas
Rendimentos de participações de capital
Rendimentos de tít.neg./outras aplic.fin.:
Relativos a empresas do grupo
Outros
Outros juros e proveitos similares:
Relativos a empresas do grupo
Outros
(D)
Proveitos e ganhos extraordinários
(F)
RESUMO:
Resultados operacionais: (B)-(A)
Resultados financeiros: (D-B) - (C-A)
Resultados correntes: (D) - ( C )
Resultados antes de impostos: (F) - (E)
Resultado líquido do exercicio: (F) - (G)

108,92
532.321,59

532.321,59

104.257,35

543.879,50

122.178,28
104.257,35
636.578,94

10.953,32

543.988,42

10.953,32
647.532,26
7.681,62
655.213,88
-4.185,97
6.812,62
2.626,65
4.168,04
4.033,55

122.178,28
666.166,70

8.794,99

8.794,99
674.961,69
674.961,69
29.996,80
4.341,05
34.337,85
34.307,11
31.827,46
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RESULTADOS POR CENTRO DE ACTIVIDADE
DIRECÇÃO
DELEGADOS
REUNIÕES FCI
GABINETE DE IMAGEM
SUBSIDIOS CLUBES DE RAÇA
PROJECTOS RAÇAS PORTUGUESAS
PUBLICAÇÕES DIVERSAS
CONCURSOS, CONGRESSOS
PROTOCOLOS E QUOTAS
1ª COMISSÃO (Livro de Origens)
2ª COMISSÃO (Exposições)
3ª COMISSÃO (Provas de Caça)
4ª COMISSÃO (Provas de Trabalho)
AGILITY
CÃES DE UTILIDADE
PROVAS DE TRABALHO
5ª COMISSÃO (Juízes)
6º COMISSÃO (Raças Portuguesas)
7ª COMISSÃO (Técnica)
ASSEMBLEIA GERAL
CONSELHO DISCIPLINAR
CONSELHO FISCAL
CUSTOS GERAIS
RESULTADO GLOBAL POSITIVO

CLUBE PORTUGUÊS DE CANICULTURA

-16.765,82
-5.783,33
-5.720,81
-4.466,03
-11.535,90
-12.790,43
-9.083,46
-7.130,81
6.878,32
416.535,78
22.789,87
-8.912,12
-6.072,12
-10.144,67
-7.189,93
-2.909,60
-838,24
-45,00
-3.367,16
-220,00
-329.194,99
4.033,55
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PARECER
DO CONSELHO FISCAL
Senhores Associados,

No decorrer do ano findo, acompanhamos as actividades do C.P.C.. Findo o
exercício e após as análises efectuadas, elaboramos o seguinte parecer:
• Os documentos e a prestação de contas, que compreendem o Balanço
findo em 31 de Dezembro de 2006, permitem uma adequada análise da
posição financeira e a verificação do fluxo de receitas e despesas.
Assim, propomos:
• Que sejam aprovados os documentos relativos a prestação de contas,
relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006.

Lisboa, 5 de Março de 2007

O Conselho Fiscal,
Ari Paim Junior
Sílvio Rafael
Vítor Tavares
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CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES
1ª Comissão (Livro de Origens)
Luís Pinto Teixeira
Hugo Pinto
João Vasco Poças
Vítor Pinto

2ª Comissão (Exposições)
Luís Catalan
Ana Rufino
Carlos Mocho
Guida Rodrigues
Rui Martins
Sílvio Rafael

3ª Comissão (Provas de Caça)
Manuel Brás
José Marques Pereira
H. Tavares Passadinhas
Vítor Pinto
4ª Comissão (Provas de Trabalho)
Agility
Pedro Albergaria
João Sá
Ana Faria
Domingos Carneiro
Cães de Utilidade
Luís Pinto Teixeira
Celso Alves
António Tomás
Obediência
Luís Pinto Teixeira
Jorge Varandas
Vasco Lourenço Ribeiro
Vera Baião
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Pastoreio
Luís Pinto Teixeira
Rui Branco
Rui Alves Monteiro
Provas Práticas para Cães de Água
António Constant
João de Paula Bessa
Luís Gorjão Henriques
Rita Encarnação
Silvino Macau
5ª Comissão (Juízes)
F. Madeira Rodrigues
José Cabral
Manuel Loureiro Borges
Manuela Gaspar
Pedro Albergaria
6ª Comissão (Raças Portuguesas)
Carla Molinari
H. Tavares Passadinhas
João Silvino Costa
Paula Peneda
Silvino Macau
Vasco Matias
7ª Comissão (Técnica)
Jorge Rodrigues
Carla Cruz
Jorge Cid
Rui Gonçalves
Rui Oliveira
Vítor Veiga
Comissão Norte
Aida Rosas
David Ribeiro
Maria Amélia Taborda
Maria Gabriela Rafael
Ricardo Pereira Leite
Fotografias
António Arrais
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SrORFXUWR
&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
&mRGH)LODGH6mR0LJXHO
5DIHLURGR$OHQWHMR
3HUGLJXHLUR3RUWXJXrV
3RGHQJR3RUWXJXrV3HTXHQR
SrORFHUGRVR
SrOROLVR
&mRGH&DVWUR/DERUHLUR
3RGHQJR3RUWXJXrV0pGLR
SrORFHUGRVR
SrOROLVR
%DUEDGRGD7HUFHLUD
&mRGHÉJXD3RUWXJXrV
&mRGD6HUUDGH$LUHV
3RGHQJR3RUWXJXrV*UDQGH
SrORFHUGRVR
SrOROLVR
7RWDLV




/23























5,























7RWDO























9DULDomR
 


 
 
 
 
 







 
 




 
 
 
 






 




1%1HVWDWDEHODRVQ~PHURVFRUUHVSRQGHQWHVDR&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQRUHIHUHP
VHjVQLQKDGDVQDVFLGDVDWpGH-XOKRGH2VH[HPSODUHVSURYHQLHQWHVGDVUHVWDQWHV
QLQKDGDVQDVFLGDV QR DQR  WUDQVLWDUmR SDUD D HVWDWtVWLFDV GH  SRUDOJXPDV VH
HQFRQWUDUHPDLQGDSHQGHQWHVGDFRQILUPDomR GHWHVWHVGH'1$FRQIRUPHHVWLSXODGR
QRUHVSHFWLYR3URMHFWRGD5DoD

(VWH DQR DVVLVWLPRV D XPD QRYD GHVFLGD QR Q~PHUR WRWDO GH UHJLVWRV GH UDoDV
SRUWXJXHVDV
$V QRYDV UDoDV UHSUHVHQWDUDP  GR WRWDO RFXSDQGR R &mR GH *DGR
7UDQVPRQWDQR D  SRVLomR H R %DUEDGR GD 7HUFHLUD D  SRVLomR HVWD FRP JUDQGH
FUHVFLPHQWR
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2 Q~PHUR UHJLVWRV GH H[HPSODUHV GH UDoD SRUWXJXHVD HP  UHSUHVHQWRX
GRWRWDOGHUHJLVWRV


9HULILFDo}HV

(P  DSHQDV IRUDP IHLWDV DOJXPDV YHULILFDo}HV SHORV VHJXLQWHV &OXEHV GH
5DoD$VVRFLDomRGH&ULDGRUHVGR5DIHLURGR$OHQWHMR  H$VVRFLDomR'REHUPDQQGH
3RUWXJDO  

(VWD WDUHID TXH FRPR IRL UHIHULGD QR UHODWyULR DQWHULRU DWLQJLX RV REMHFWLYRV
SUHWHQGLGRVVHUiHVWUXWXUDGDGHRXWURPRGRGHXPDPDQHLUDPDLVVLPSOLILFDGDGXUDQWH
RDQRGH

$SHQDV IRUDP IHLWRV DOJXQV WHVWHV GH $'1 QRV FDVRV HP TXH VH OHYDQWDUDP
DOJXPDVG~YLGDVVREUHDVLQIRUPDo}HVSUHVWDGDVSHORFULDGRU



1LQKDGDVSRURULJHPJHRJUiILFD




)LJXUD5HJLVWRVGHQLQKDGDSRUFRQFHOKR
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'LVWULEXLomRGRQ~PHURGHQLQKDGDVSRUGLVWULWR


326,d®2
 
















































',675,725$287526 11LQKDGDV
/LVERD

6HW~EDO

3RUWR

6DQWDUpP

&RLPEUD

/HLULD

$YHLUR

)DUR

$oRUHV

%UDJD

9LDQDGR&DVWHOR

9LVHX

eYRUD

*XDUGD

%UDJDQoD

%HMD

0DGHLUD

3RUWDOHJUH

&DVWHOR%UDQFR

9LOD5HDO

(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD

7RWDLV



9DULDomR
























7RWDO























2GLVWULWRGH/LVERDFRQWLQXDDUHSUHVHQWDUFHUFDGHGRQ~PHURGHQLQKDGDV
UHJLVWDGDV DQXDOPHQWH 2 GLVWULWR GH %UDJDQoD JUDoDV DR &mR GH *DGR 7UDQVPRQWDQR
WHPDXPHQWDGRRQ~PHURGHQLQKDGDVUHJLVWDGDVGHL[DQGRORQJHRWHPSRRQGHILJXUDYD
HP~OWLPROXJDUFRPSRXFRPDLVGHQLQKDGDV




2V&RQFHOKRVFRPPDLVQLQKDGDVUHJLVWDGDV

3RV











&RQFHOKR
6LQWUD
/LVERD
&DVFDLV
3DOPHOD
0DIUD
$UUXGDGRV9LQKRV
6HL[DO
$OPDGD
0LUD
7RUUHV9HGUDV

'LVWULWR
/LVERD
/LVERD
/LVERD
6HW~EDO
/LVERD
/LVERD
6HW~EDO
6HW~EDO
&RLPEUD
/LVERD



7RWDO

1LQKDGDV












2 FRQFHOKR GH 6LQWUD PDQWpPVH FRPR R PDLRU FRQWULEXLQWH HP WHUPRV GH
QLQKDGDVUHJLVWDGDVVHJXLGRGH/LVERDTXHHVWHDQRQmRDWLQJLXDV3RGHYHULILFDUVH
TXH RV  FRQFHOKRV FRP PDLV QLQKDGDV UHJLVWDGDV UHSUHVHQWDP FHUFD GH  GR WRWDO
QDFLRQDO
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&RPLVVmR ([SRVLo}HV 



$ &RPLVVmR GH ([SRVLo}HV GR &3& RUJDQL]RX RX DXWRUL]RX D UHDOL]DomR DR
ORQJRGRDQRGHGHFHUFDGHFHUWDPHVGRVTXDLV

- ([SRVLo}HV,QWHUQDFLRQDLV4XDOLILFDWLYDVGH&DPSHRQDWR
- ([SRVLomR(VSHFLDOL]DGDGH5DoDV3RUWXJXHVDV4XDOLILFDWLYDGH&DPSHRQDWR
- ([SRVLo}HV,QWHUQDFLRQDLV
- ([SRVLo}HV1DFLRQDLV
- ([SRVLo}HV(VSHFLDOL]DGDVGH5DoDV3RUWXJXHVDV
- ([SRVLo}HV(VSHFLDOL]DGDVGH5DoD
- ([SRVLo}HV0RQRJUiILFDV


2V&RQFXUVRVGH

- &DEHFHLUDVGH%DVWR
- &DVFDLV
- 0LUDQGHOD
- 9L]HOD


2V&RQFXUVRVGH5DoDV3RUWXJXHVDVGH

- /DJRD )DWDFLO 
- $YLV&RVWDGD&DSDULFD/DJRD)HUUDJXGR5LD)RUPRVD2OKmRH3RUWLPmRH
9LOD5HDOGH6W$QWyQLR &mRGHÉJXD 
- 3HQDILHOH6REUDOGR0RQWH$JUDoR 3RGHQJRV3RUWXJXHVHV 
- $OFiFHU GR 6DO $OWHU GR &KmR $OPRG{YDU %HMD %RUED eYRUD )HUUHLUD GR
$OHQWHMR *DUYmR 2XULTXH  0RXUD 0RQWHPRUR1RYR 1L]D H 5HJXHQJRV
0RQVDUD] 5DIHLURGR$OHQWHMR 
- 0LUDQGD GR 'RXUR 0LUDQGHOD 0RLPHQWD H 9LQKDLV &mR GH *DGR
7UDQVPRQWDQR 

SDUDDOpPGHPDLVXPDHGLomRGR´5R\DO&KDPSLRQµ
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6HJXHVHR&DOHQGiULRGDV([SRVLo}HVUHDOL]DGDVHP
(&,QWHUQDFLRQDOGR1RUWH
(&(VSHFLDOL]DGDGH5DoDV3RUWXJXHVDVGD([SRQRU
(&(VSHFLDOL]DGDGR'RJXH$OHPmR ([SRQRU 
(&(VSHFLDOL]DGDGH5DoDV3RUWXJXHVDVGH&DVFDLV
(&,QWHUQDFLRQDOGH9LOD)UDQFDGH;LUD
(&0RQRJUiILFDGR&mRGD7HUUD1RYD
(&1DFLRQDOGR)XQGmR
(&1DFLRQDOGD0RLWD
(&0RQRJUiILFDGH5KRGHVLDQ5LGJHEDFN
(&,QWHUQDFLRQDOGD&RVWD$]XO
(&(VSHFLDOL]DGDGH%R[HU %DUFHORV 
(&1DFLRQDO9LODGH&DSHODV $oRUHV 
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
(&0RQRJUiILFDGRV%RLHLURV6XtoRV
(&1DFLRQDOGH9LDQDGR&DVWHOR
(&,QWHUQDFLRQDOGH3HQDILHO
(&(VSHFLDOL]DGDGR&mRGD6HUUD'·$LUHV %HMD 
(&0RQRJUiILFDGR5RWWZHLOHU
(&,QWHUQDFLRQDOGH(OYDV
(&0RQRJUiILFDGR(SDJHXO%HUWRQ
(&1DFLRQDOGH$OPHLULP
(&0RQRJUiILFDGH3RGHQJRV
(&(VSHFGH5DoDV3RUWXJXHVDV&RPHPRUDWLYDGR'LDGH3RUWXJDO
(&(VSHFLDOL]DGDGH'REHUPDQQ 0DLD 
(&0RQRJUiILFDGR3HUGLJXHLUR3RUWXJXrV
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH)LODGH6mR0LJXHO
(&1DFLRQDOGH3RPEDO
(&,QWHUQDFLRQDOGH&RLPEUD
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH3DVWRU%HOJD
(&,QWHUQDFLRQDOGH/LVERD
(&,QWHUQDFLRQDOGH/LVERD
(&1DFLRQDOGD9LOD)UDQFDGR&DPSR
(&0RQRJUiILFDGH&mHV1yUGLFRV
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH3DVWRU$OHPmR
(&0RQRJUiILFDGH7HUULHUV
(&0RQRJUiILFDGR7HFNHO
(&0RQRJUiILFDGR:KLSSHW
(&(VSHFLDOL]DGDGH$PHULFDQ6WDIIRGUVKLUH7HUULHU
(&1DFLRQDOGH6LQWUD
(&,QWHUQDFLRQDOGH6LQWUD
(&0RQRJUiILFDGR&OXEHGRV&mHVGH3DVWRU%ULWkQLFRV
(&(VSHFLDOL]DGDGR&OXEHGRV&mHVGH3DVWRU%ULWkQLFRV
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH&RPSDQKLD
(&0RQRJUiILFDGH*DOJRV
(&(VSHFLDOL]DGDGH:KLSSHW$3*2,&

- 46 -
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0DUoR
0DUoR
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
$EULO
0DLR
0DLR
0DLR
0DLR
-XQKR
-XQKR
-XQKR
-XQKR
$EULO
-XQKR
-XQKR
-XQKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
-XOKR
$JRVWR
$JRVWR
$JRVWR

&$&4&&$&,%
&$&
&$&
&$&
&$&&$&,%
&$&4&
&$&
&$&
&$&4&
&$&&$&,%
&$&
&$&
&$&4&
&$&4&
&$&
&$&&$&,%
&$&
&$&4&
&$&&$&,%
&$&4&
&$&
&$&4&
&$&4&
&$&
&$&4&
&$&4&
&$&
&$&&$&,%
&$&4&
&$&&$&,%
&$&4&&$&,%
&$&
&$&4&
&$&4&
&$&4&
&$&4&
&$&4&
&$&
&$&
&$&&$&,%
&$&4&
&$&
&$&4&
&$&4&
&$&

(&0RQRJUiILFDGH6SDQLHOVGH&RFNHUV
(&1DFLRQDOGR(VWRULO
(&0RQRJUiILFDGR'RJXH$UJHQWLQR
(&0RQRJUiILFDGH3RLQWHU
(&(VSHFLDOL]DGDGR%XOOGRJ,QJOrV (VWRULO 
(&(VSHFLDOL]DGDGR5RWWZHLOHU (VWRULO 
(&0RQRJUiILFDGR'iOPDWD
(&0RQRJUiILFDGR%R[HU
(&,QWHUQDFLRQDOGD&RVWDGR(VWRULO
(&0RQRJUiILFDGR&mRGHÉJXD
(&0RQRJUiILFDGH6HWWHUV
(&0RQRJUiILFDGR0DVWLP1DSROLWDQR
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH&DVWUR/DERUHLUR
(&1DFLRQDOGH$YHLUR
(&0RQRJUiILFDGR&mRGH6mR%HUQDUGR
(&(VSHFLDOL]DGDGH53RUWXJXHVDVGH6DQWDUpP
(&,QWHUQDFLRQDOGH6DQWDUpP
(&0RQRJUiILFDGR&mRGD6HUUDGH$LUHV
(&0RQRJUiILFDGH'REHUPDQQ
(&0RQRJUiILFDGR%XOOPDVWLII
(&(VSHFLDOL]DGDGH53RUWXJXHVDVGH%HMD
(&1DFLRQDOGH%HMD
(&0RQRJUiILFDGR&mRGD6HUUDGD(VWUHOD
(&(VSHFLDOL]DGDGH%R[HU 7DYLUD 
(&1DFLRQDOGR$OWR$OHQWHMR
(&,QWHUQDFLRQDOGD5LEHLUD*UDQGH
(&(VSHFLDOL]DGDGH'REHUPDQ 6LQWUD 
(&0RQRJUiILFDGR5DIHLURGR$OHQWHMR
(&(VSHFLDOL]DGDGH5DoDV3RUWXJXHVDVGH9LOD9HUGH
(&0RQRJUiILFDGR:HLPDUDQHU
(&1DFLRQDOGH%UDJD
(&0RQRJUiILFDGR%DVVHW+RXQG
(&0RQRJUiILFDGR%XOOGRJ,QJOrV
(&0RQRJUiILFDGR&ROOLH
(&0RQRJUiILFDGR'RJXH$OHPmR
(&0RQRJUiILFDGR5HWULHYHU
(&(VSHFLDOL]DGDGR&mRGH6mR%HUQDUGR %DWDOKD 
(&(VSHFLDOL]DGDGR&OXEHGH%RLHLURV6XLoRV %DWDOKD 
(&,QWHUQDFLRQDOGD%DWDOKD
(&(VSHFLDOL]DGDGH5RWWZHLOHU %DWDOKD 


-

$JRVWR
$JRVWR
$JRVWR
$JRVWR
$JRVWR
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$JRVWR
$JRVWR
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$JRVWR
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6HWHPEUR
2XWXEUR
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&$&

(QWUDUDPSDUDR&DPSHRQDWRDVVHJXLQWHVH[SRVLo}HV,QWHUQDFLRQDOGD&RVWD
$]XO1DFLRQDOGR)XQGmR1DFLRQDOGH$OPHLULP1DFLRQDOGR(VWRULO1DFLRQDO
GH$YHLUR5DoDV3RUWXJXHVDVGD([SRQRU5DoDV3RUWXJXHVDVGH6DQWDUpP5DoDV
3RUWXJXHVDV GH 9LOD 9HUGH (VSHFLDOL]DGD GR 'RJXH $OHPmR GD ([SRQRU
(VSHFLDOL]DGD GR &mR GD 6HUUD '·$LUHV GH %HMD (VSHFLDOL]DGD GR $PHULFDQ
6WDIIRUGVKLUH 7HUULHU (VSHFLDOL]DGD GR &OXEH GRV &mHV GH 3DVWRU %ULWkQLFRV
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(VSHFLDOL]DGD GH 5RWWZHLOHU (VWRULO  (VSHFLDOL]DGD GH :KLSSHW $3*2,& 
(VSHFLDOL]DGD GH 'REHUPDQ 6LQWUD  (VSHFLDOL]DGD GR &mR GH 6mR %HUQDUGR
%DWDOKD (VSHFLDOL]DGDGR&OXEHGRV%RLHLURV6XLoRV %DWDOKD H(VSHFLDOL]DGDGH
5RWWZHLOHU %DWDOKD 


-



1mR VH UHDOL]DUDP DV H[SRVLo}HV 1DFLRQDO GH 6DQWR 7LUVR (VSHFLDOL]DGD GR
'RJXH$OHPmRGH9LOD)UDQFDGH;LUD(VSHFLDOL]DGDGR&mRGD6HUUDGD(VWUHOD
GH0DQWHLJDV(VSHFLDOL]DGDGH3RGHQJRVGH&DVFDLV(VSHFLDOL]DGDGR%R[HUGH
&DVFDLV (VSHFLDOL]DGD GR 'REHUPDQ GH 0DIUD (VSHFLDOL]DGD GH 5DoDV ,EpULFDV
(VSHFLDOL]DGDGR&mRGH3DVWRU$OHPmRGH9LOD1RYDGH*DLD(VSHFLDOL]DGDGH
0RORVVRLGHV (VSHFLDOL]DGD GR $PHULFDQ 6WDIIRGUVKLUH 7HUULHU GD 0RLWD
(VSHFLDOL]DGDGR5RWWZHLOHUGH3HQHOD(VSHFLDOL]DGDGR&mRGD6HUUDGD(VWUHOD
GR)XQGmRH(VSHFLDOL]DGDGR&mRGH6mR%HUQDUGRGH)DPDOLFmR
4XDQWR DR FRPSRUWDPHQWR GRV Q~PHURV UHIHUHQWHV D ([SRVLo}HV
,QWHUQDFLRQDLV1DFLRQDLVHGH5DoDV3RUWXJXHVDVHPVmRGHVDOLHQWDURV
VHJXLQWHVIDFWRV


-

-

-

-

-

2Q~PHURWRWDOGHFHUWDPHVUHDOL]DGRV 1DFLRQDLVH,QWHUQDFLRQDLV IRLGH
PDLVXPTXHQRDQRDQWHULRU
2Q~PHURWRWDOGHLQVFULo}HVIRLGHPDLVTXHQRDQRDQWHULRU
9HULILFRXVH XP DXPHQWR GR Q~PHUR WRWDO GH LQVFULo}HV PDLV  TXH
HP 
2V Q~PHURV PpGLRV GH LQVFULo}HV SRU H[SRVLomR SDUD FDGD XPD GDV ]RQDV
RQGHHVWHVHYHQWRVVHUHDOL]DUDPVmRRVVHJXLQWHV=RQD1RUWHH[HPSODUHV 
 LQVFULo}HV TXH HP     =RQD &HQWUR  H[HPSODUHV 
LQVFULo}HV TXH HP     'LVWULWR GH /LVERD  H[HPSODUHV 
LQVFULo}HV TXH HP     =RQD 6XO  H[HPSODUHV  LQVFULo}HV
TXHHP 5HJL}HV$XWyQRPDVH[HPSODUHV LQVFULo}HV
TXHHP 
2 Q~PHUR PpGLR GH LQVFULo}HV QDV ([SRVLo}HV (VSHFLDOL]DGDV GH 5DoDV
3RUWXJXHVDVIRLGHH[HPSODUHV LQVFULo}HVTXHHPTXHFRUUHVSRQGH
DXPGHFUpVFLPRGH 
2Q~PHURPpGLRGHLQVFULo}HVYHULILFDGRSRUH[SRVLomRIRLGHH[HPSODUHV
LQVFULo}HVSRUH[SRVLomRTXHHPRTXHFRUUHVSRQGHDXPGHFUpVFLPR
PpGLRGH 
9HULILFRXVHHPXPFUHVFLPHQWRQRQ~PHURPpGLRGHLQVFULo}HVHP
GDV H[SRVLo}HV  QD ([SRVLomR &DQLQD GR &3&1RUWH  LQVFULo}HV 
 QD (& 1DFLRQDO GH %UDJD  LQVFULo}HV  H  QD (&
,QWHUQDFLRQDOGD5LEHLUD*UDQGH LQVFULo}HV 
)RUDP  DV H[SRVLo}HV TXH YHULILFDUDP GHFUpVFLPR QDV LQVFULo}HV
UHODWLYDPHQWH D  (VSHFLDOL]DGD GH 5DoDV 3RUWXJXHVDV GR 'LD GH 3RUWXJDO 
   LQVFULo}HV  1DFLRQDO GH 6LQWUD    LQVFULo}HV 
,QWHUQDFLRQDO GD &RVWD $]XO    LQVFULo}HV  1DFLRQDO GR $OWR
$OHQWHMR    LQVFULo}HV  ,QWHUQDFLRQDO GH 6LQWUD   
LQVFULo}HV  1DFLRQDOGH9LDQDGR&DVWHOR LQVFULo}HV 1DFLRQDO
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-



GH 9LOD )UDQFD GR &DPSR    LQVFULo}HV  1DFLRQDO GH 3RPEDO 
   LQVFULo}HV  ,QWHUQDFLRQDO GH &RLPEUD    LQVFULo}HV 
1DFLRQDOGH&DSHODV LQVFULo}HV ,QWHUQDFLRQDOGD&RVWDGR(VWRULO
LQVFULo}HV (VSHFLDOL]DGDGH5DoDV3RUWXJXHVDVGH&DVFDLV 
  LQVFULo}HV  1DFLRQDO GD 0RLWD    LQVFULo}HV  ,QWHUQDFLRQDO GH
(OYDV    LQVFULo}HV  1DFLRQDO GH %HMD    LQVFULo}HV  H
,QWHUQDFLRQDOGR&3&/LVERD LQVFULo}HV 
3RGHPRV YHULILFDU TXH R Q~PHUR PpGLR GH H[HPSODUHV SUHVHQWHV SRU
H[SRVLomR GHFUHVFHX SDUD  H[HPSODUHV  SUHVHQoDV HP PpGLD SRU
H[SRVLomR TXH HP   R TXH FRUUHVSRQGH D XPD GLPLQXLomR GH 
VHQGRRVHXFRPSRUWDPHQWRSRU]RQDVRVHJXLQWH1RUWHVXELUDPDVH[SRVLo}HV
,QWHUQDFLRQDO GH 3HQDILHO   H ,QWHUQDFLRQDO GR &3&1RUWH  
GHVFHX D 1DFLRQDO GH 9LDQD GR &DVWHOR   &HQWUR GHVFHUDP DV
H[SRVLo}HV 1DFLRQDO GH 3RPEDO   D 1DFLRQDO GR $OWR $OHQWHMR 
  D ,QWHUQDFLRQDO GH &RLPEUD   H D ,QWHUQDFLRQDO GH (OYDV 
  'LVWULWR GH /LVERD GHVFHUDP DV H[SRVLo}HV 1DFLRQDO GH 6LQWUD 
 D,QWHUQDFLRQDOGH6LQWUD  D,QWHUQDFLRQDOGD&RVWDGR(VWRULO
  D ,QWHUQDFLRQDO GR &3&/LVERD   H D ,QWHUQDFLRQDO GH 9LOD
)UDQFDGH;LUD  6XOGHVFHUDPDVH[SRVLo}HV1DFLRQDOGD&RVWD$]XO 
 D1DFLRQDOGH%HMD  HD1DFLRQDOGD0RLWD  5HJL}HV
$XWyQRPDVVXELXD,QWHUQDFLRQDOGD5LEHLUD*UDQGH  HGHVFHUDPD
1DFLRQDOGH9LOD)UDQFDGR&DPSR  HD1DFLRQDOGH&DSHODV  
5DoDV 3RUWXJXHVDV GHVFHUDP DV H[SRVLo}HV 'LD GH 3RUWXJDO   H
&DVFDLV  

(63(&,$/,=$'$6'(5$d$







(;326,d®2

$PHULFDQ6WDIIRUGVKLUH7HUULHU²7&3 6LQWUD 
%RHLURV6XLoRV %DWDOKD 
%R[HU²%&3 7DYLUD 
%R[HU²%&3 %DUFHORV 
%XOOGRJ,QJOrV (VWRULO 
'REHUPDQQ²$'3 6LQWUD 
'REHUPDQQ²$'3 0DLD 
'RJXH$OHPmR²'$&3 ([SRQRU 
&mHVGH3DVWRU%ULWkQLFRV²&3&3% 6LQWUD 
&mRGH6mR%HUQDUGR²&3&6% %DWDOKD 
&mRGD6HUUD'·$LUHV&3&6$ %HMD 
5RWWZHLOHU²5&3 (VWRULO 
5RWWZHLOHU²5&3 %DWDOKD 
:KLSSHW²$3*2,& (VWRULO 
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•  *5832 %DVVHW +RXQG 127+,1* &203$5(6 72 <28 '26 6(7( 02,1+26 -3 -(:
/-:&+*,GH7LDJR 0DUWD)ORUHV -RVp+RPHP0HOOR
•  *5832 %UDFR GH :HLPDU 'H 3rOR &XUWR &$6$ '( -812 $0$=,1* *5$&( -( -3 -*,
(:/:&+37GH-RDR 5XWH6RDUHV
•  *5832 /DEUDGRU 5HWULHYHU (/ &+$3$55$/ 2$.:22' *811(5 6 621 &+ 37 GH $QWRQLR
/XLV9DVFRQFHORV$PDUDO3LPHQWHO
• *5832(SDJQHXO-DSRQrV.$08,:$..$'2&$67(/2'($/)$,$-3%2% %2*/:
3:&+37*,GH,OVRQ6X]DUW$OPHLGD
• *5832:KLSSHW29(5'26('20217(*25'2&+37GH0*DEULHOD&ULVWRYDR9HLJD
• 0(/+25 &$&+2552 %RXOHGRJXH )UDQFrV &$50(/,72 '( <2/7+(50$ GH 0DULDQR 9DOHQWLP
/ORVD
• 0(/+25 (;(03/$5 '$6 5$d$6 32578*8(6$6 &mR GH ÉJXD 3RUWXJXrV -$0$17$ '2
0217('2&$78/$&+37GH5XL-RUJH0HGHLURV7HL[HLUD
• 0(/+25 (;(03/$5 '$ (;326,d®2 %,6  %R[HU %212 92; '$ &$6$ '2 )5$1.,1+2
76 &+37GH6HUJLR)UDQTXLQKR 6HUJLR)HUUHLULQKR
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(&(63'(532578*8(6$6
'$(;32125

([SRQRU
GH-DQHLURGH
([HPSODUHVLQVFULWRV²
3UHVHQoDV²
-8Ì=(6 +DVVL $VVHQPDFKHU)H\HO '(  -DFTXHV 0HGDUG5LQJXHW )5  /L]EHWK 0DFK &+  /XtV &DWDODQ
5DPRQ3RGHVWi &/ 6WHIDQ6LQNR 6, 

• 0(/+25 3$5 &mR GH )LOD GH 6mR 0LJXHO 5,1*2 '( 1252(67( 68(92 -3 (- H(5,1 '(
1252(67(68(92-3(-GH3DXOD'LDV &DUORV3LQWR
• 0(/+25 *5832 '( &5,$'25 &mR GD 6HUUD GH $LUHV 48,17$ ' $%52(,5$ GH 3HGUR 6DQFKHV
'HOHUXH
• 0(/+259(7(5$12&mRGHÉJXD3RUWXJXrV;,&$0$527$'29$/(1(*52&+37GH3DXOD
+XJR2OLYHLUD
• 0(/+25&$&+2552&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&RPSULGR0$'(,1'$&267$2(67(GH
5XL-RUJH5HLV5RVD
• 0(/+25(;(03/$5'$(;326,d®2 %,6 3RGHQJR3RUWXJXrV3HTXHQRGH3rOR/LVR7255(6GH
/XLV9D]0DFHGR
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(&(63'(532578*8(6$6
&20(025$7,9$'2',$'(32578*$/
4XDOLILFDWLYDGH&DPSHRQDWR
3DUTXHGD*DQGDULQKD²&DVFDLV
GH-XQKRGH
([HPSODUHVLQVFULWRV²
3UHVHQoDV²
-8Ì=(6 &DUORV/RSHVGD6LOYD)UDQFLVFR6DOYDGRU-DQHLUR+HQULTXH7DYDUHV3DVVDGLQKDV-RmR3DXOD%HVVD

•
%DUEDGRGD7HUFHLUD/,&$GH$QWRQLR0DQXHO&DUYDOKR)HUUHLUD
•
&mRGD6HUUDGH$LUHV9HU´0(/+25(;(03/$5'$(;326,d®2µ
•
&mRGH)LODGH6mR0LJXHO&2&2'20217('$75,%2GH-RDTXLP%UDV6D0DUWLQV
•
&mRGD6HUUDGD(VWUHOD*$-$%2$'$&267$2(67(-(-3%2%&+37GH5XL-RUJH5HLV
5RVD
•
&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&XUWR-81&$GH7RPDV0DQXHO2OLYHLUD5HLV
•
&mRGH&DVWUR/DERUHLUR),6*$6'2&$6$/'$52/,&$GH$QWRQLR0RUDGR$QWXQHV
•
&mRGD*DGR7UDQVPRQWDQR$&25'29$/('(*,/GH+XPEHUWR-RUJH)LJXHLUHGR
•
5DIHLURGR$OHQWHMR%$1'$55$'2&$16$'2GH-RDTXLP/XLV6DQWRV)UHLUH
•
3RGHQJR3RUWXJXrV*UDQGHGH3rOR/LVR&+,%$1*$GH-RVp-HVXV&RVWD
•
3RGHQJR3RUWXJXrV0pGLRGH3rOR/LVR%(/2GH3DXOR$OH[DQGUH)HUUHLUD
•
3RGHQJR 3RUWXJXrV 3HTXHQR GH 3rOR &HUGRVR &$5$3$8 '( 9,$0217( -( &+ 37 GH 0LJXHO
$QJHOR&RQGH6DELQR
•
3RGHQJR3RUWXJXrV3HTXHQRGH3rOR/LVR6$%21(7('(9,$0217(GH/XLV9D]0DFHGR
•
3HUGLJXHLUR3RUWXJXrV$/(;'2&$032'$63$32,/$67$1-3(:%2% &+37(6
/8GH3HGUR$OH[DQGUH1HWR
•
&mRGHÉJXD&$%2'(67$0$5,$'$&$6$' $/$1'5$GH0DULR 6LOYLD6RXVD0HQGHV
•
0(/+253$5&mRGH)LODGH6mR0LJXHO5,1*2'(1252(67(68(92-3(-H(5,1'(
1252(67(68(92-3(-GH3DXOD'LDV &DUORV3LQWR
•
0(/+25 *5832 '( &5,$'25 &mR GH ÉJXD &$6$ ' $/$1'5$ GH 0DULR  6LOYLD 6RXVD
0HQGHV
•
0(/+25 9(7(5$12 3RGHQJR 3RUWXJXrV 3HTXHQR GH 3rOR &HUGRVR /,5$ GH 0LJXHO -RVp 6RXVD
5DLPXQGR%5HEHOR
•
0(/+25&$&+25523HUGLJXHLUR3RUWXJXrV78*$'(7255(6GH-RUJH3HUHLUD5RGULJXHV
•
0(/+25(;(03/$5'$(;326,d®2 %,6 &mRGD6HUUDGH$LUHV'20'$&$6$'$&267$
GH5XL-RUJH5HLV5RVD
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&21&85626$18$,6

)LQDLVGRV&RQFXUVRVDQXDLV
&RPJUDQGHEULOKRUHDOL]DUDPVHQRLQtFLRGRDQRQD6DOD7HMRGR3DYLOKmR$WOkQWLFRHP
/LVERD DV ILQDLV GD  HGLomR GRV &RQFXUVRV 52<$/ &+$03,21 H 52<$/
9(7(5$1QXPDRUJDQL]DomRGDUHVSRQVDELOLGDGHGD52<$/&$1,1 3RUWXJDO 
6$

,QWHJUDGDVQD([SRVLomR&DQLQD,QWHUQDFLRQDOGR1RUWHWLYHUDPOXJDUDLQGDHP-DQHLUR
GH  DV ILQDLV GRV FRQFXUVRV %,6 '2 $12 H %,6 '( 5$d$6 32578*8(6$6
 EHP FRPR D HQWUHJD GRV WURIpXV UHODWLYRV DRV UHVWDQWHV FRQFXUVRV DQXDLV
RUJDQL]DGRVSHOR&3&3URFHGHXVHDtLJXDOPHQWHjHQWUHJDGRVSUpPLRVGRV&RQFXUVRV
-29(0 3520(66$ H -29(0 $35(6(17$'25  SDWURFLQDGRV SHOD
3(7*(67

)RLSODQHDGDDUHDOL]DomRGDVILQDLVGRV&RQFXUVRV%,6GR$QRGR$QRH%,6GDV
5DoDV 3RUWXJXHVDV  EHP FRPR HP FRQMXQWR FRP R SDWURFLQDGRU DV ILQDLV GRV
&RQFXUVRV5R\DO&KDPSLRQH5R\DO9HWHUDQDWHUHPOXJDUQRFRPHoRGH

5HJXODPHQWRV
)RUDP SUHSDUDGRV SDUD SXEOLFDomR WRGRV RV 5HJXODPHQWRV 2ILFLDLV UHIHUHQWHV DRV
&RQFXUVRV $QXDLV GH  QRPHDGDPHQWH 5R\DO &KDPSLRQ 5R\DO 9HWHUDQ H 0HOKRU
&ULDGRU 52<$/ &$1,1  %,6 GR $QR %,6 GH 5DoDV 3RUWXJXHVDV GR $QR -RYHP
3URPHVVD-RYHP(VSHUDQoDH-RYHP$SUHVHQWDGRUGR$QR &3& 






52<$/9(7(5$1


&/$66,),&$'23RGHQJR3RUWXJXrV3HTXHQR'H3rOR/LVR²0DFKR3,1+$2'$35$,$'2

5,%$7(-2(:::&+37,7

/231W 0$50(/2'$35$,$'25,%$7(-2(:(:&+37(6,17[,/+$
'$35$,$'25,%$7(-2&+37 &U0$&('2/8,69$=3U0$&('2/8,69$=



5(6(59$*ROGHQ5HWULHYHU²0DFKR6(%$67,$2*2/'(12))5$1&269$//(<

&+37

/23 1W  $0,5(1( 48,;27( &+ 37 [ 08&+ 021(< 2) )5$1&26 9$//(< 
&U6,/9$3('52-26(2/,9(,5$3U6,/9$3('52-26(2/,9(,5$
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52<$/&+$03,21
&/$66,),&$'2&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&RPSULGR²0DFKR5(,'$6(55$'(

6,175$&+37
/231W ',;,( '$&$55$3,&+$1$[6+(,/$-81,25'$6(55$'(6,175$ 
&U/23(6$1721,2-26($/7$9,//$3U526$58,-25*(5(,6

5(6(59$/DEUDGRU5HWULHYHU²)rPHD+(5(,&20('262/' $5(1$-*,&+

37*,(6
/23 1W  52&+(%< *22' &203$1< &+ 37 *, (6 [ )5,=< .5,67< '2 62/
' $5(1$ &U1812 6$1'5$5,%(,523U1812 6$1'5$5,%(,52
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&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&RPSULGR²)rPHD$5:(1-(-3&+37

/23 1W  ,*25 '$ 6(55$ '( 6,175$ &+ 37 [ *8$',$1$ '$ &$6$ '$6
$=(1+$6 &U6$0(77,3$2/23U526$58,-25*(5(,6


&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&RPSULGR²)rPHD*$-$%2$'$&267$2(67(-(-3

%2%&+37

/231W 3$&2'$&267$2(67((8502/26(:&+37*,(6,17[*$%<
'$6(55$'(6,175$::&+37(6*, &U526$58,-25*(5(,63U526$58,-25*(5(,6


&mRGHÉJXD3RUWXJXrV²0DFKR-8'(8'20217('2&$78/$/:&+37

/231W 2&$)(=,1+2'29$/(1(*52[%(,5$0$5'$&$6$' $/$1'5$ 
&U*(5$/'(600(5&('(6*8('(63U*(5$/'(600(5&('(6*8('(6


&mRGD6HUUDGH$LUHV²0DFKR'20'$&$6$'$&267$&+*,

/23 1W  -(5(0,$6 '2 &$6$/ '$ 9,1+$ &+ 37 [ &257,&$ '2 &$6$/ '$
9,1+$&+37 &U0526$5,23$,6 *21&$/2&267$3U+(/(1$ -2$2&267$


&mRGH)LODGH6mR0LJXHO²0DFKR5,1*2'(1252(67(68(92-3(-&+(6

37

/23 1W  %$0%2 (: &+ 37 (6 *, [ 1$038/$ &+ (6  &U 3$8/$ ',$6 
&$5/263,1723U3$8/$',$6 &$5/263,172

3RGHQJR3RUWXJXrV0pGLRGH3rOR/LVR²0DFKR'81*$-3%2% /:&+37*,(6

/23 1W  &+$3$552 [ &2,0%5$ '( $%5$172572  &U %$5%26$ $1721,2
$/%(5723(,;2723U3(5(,5$('8$5'2&2,0%5$
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)5$1&269$//(<
%HDJOH/DEUDGRU5HWULHYHU
&56,/9$3('52-26e2/,9(,5$


35$,$'25,%$7(-2

3RGHQJR3RUWXJXrV3HTXHQR 3/LVR 
&50$&('2/8Ì69$=
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 +(/(1$62),$'58021'²DQRV


 5$48(/&2/$d2²DQRV
 18125$)$(/²DQRV
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-29(03520(66$
%DVVHW+RXQG²0DFKR127+,1*&203$5(672<28'266(7(02,1+26

-3-(:/-:&+*,

/231W &20($1'*(70('266(7(02,1+26-3:: &+37(6'.[
72, (7 02,'8+$5$6'(/$ 9(5*1( &U&2/$&2-26( +20(0'(0(//23U7,$*2 
0$57$)/25(6 -26(+20(00(//2

%DL[RWH6WDQGDUGGH3rOR5DVR²)rPHD$%86$'$'$48,17$' $%52(,5$-3

/-:&+37

/231W $',263(6(7$'(/$%(/75$1(-$&+37[$)(.7$921*2/)-3
&+37 &U'(/(58(3('526$1&+(63U'(/(58(3('526$1&+(6

%DVVHW$UWHVLpQ1RUPDQG²)rPHD%$*2$'$7(55$48(17(&+-337
/231W 62&5$7([5,$'8*5$1'+28548(<5(-3-:&+37*,(6 &U
&$)(3('52$1721,25,%(,523U&$)(3('52$1721,25,%(,52
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&/$66,),&$'26DPRLHGR²0DFKR52<%5,'*(.,1*0,'$6-( -3-*,

%2% &+37(6*,,17

/23 1W  3<.5$ 635,1* %($5 $7 52<%5,'*( &+ *% [ 52<%5,'*( 612:
0$'211$-:&+ &U%(17,&277 ')/(0,1*3U3('52%5,72 &/$8',$/8&$6

5(6(59$&mRGHÉJXD3RUWXJXrV²0DFKR-8'(8'20217('2&$78/$/:&+
37
/231W 2&$)(=,1+2'29$/(1(*52[%(,5$0$5'$&$6$' $/$1'5$ 
&U*(5$/'(600(5&('(6*8('(63U*(5$/'(600(5&('(6*8('(6






















%(67,16+2:'$65$d$632578*8(6$6
&/$66,),&$'2&mRGD6HUUDGD(VWUHODGH3rOR&RPSULGR²)rPHD*$-$%2$'$&267$

2(67(-(-3%2%&+37

/231W 3$&2'$&267$2(67((8502/26(:&+37*,(6,17[*$%<
'$6(55$'(6,175$::&+37(6*, &U526$58,-25*(5(,63U526$58,-25*(5(,6

5(6(59$&mRGHÉJXD3RUWXJXrV²0DFKR-8'(8'20217('2&$78/$/:&+

37

/231W 2&$)(=,1+2'29$/(1(*52[%(,5$0$5'$&$6$' $/$1'5$ 
&U*(5$/'(600(5&('(6*8('(63U*(5$/'(600(5&('(6*8('(6
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:HVW+LJKODQG:KLWH7HUULHU²0DFKR/$06025(),1/$</3:-(-3

/231W $6+*$7(6&276352*5(66-:&+,(*%[/$06025()/25$1(66 
&U6,=025(6$1'5$3U5,%(,52,6$%(/048(17$/&$/+(,526*(17,/



)R[7HUULHUGH3rOR&HUGRVR²0DFKR+(/,2'(9$//(,' $52-(-3

/23 1W  (/,$6 '$ ;,1(/$ [ 0<$ '( 9$//(, ' $52 %2% &+ 37  &U
-2$48,0%$5%26$ $1$67$&,$%$5%26$3U-2$48,0%$5%26$ $1$67$&,$%$5%26$

%DVVHW$UWHVLpQ1RUPDQG²0DFKR&$5'2'$7(55$48(17(-(-:
/23 1W  8/<66( ,, '8 *5$1' +28548(<5( [ $*$,$ '$ 7(55$ 48(17(
(: :: &+ 37 3/  &U &$)( 3('52 $1721,2 5,%(,52 3U &$)( 3('52 $1721,2
5,%(,52

:KLSSHW²)rPHD5$=$57$0$=,1**5$&(-(
/23 1W  683(5 /22. '8 0$12,5 '( /$ *5(128,//(5( %2% &+ 37 [
*$//$+$' 6 )$17$6< '$1&(5 -( %2% %2* &+ 37  &U $/0(,'$ ,/621 68=$57 3U
9(,*$0*$%5,(/$&5,6729$2

&KRZ&KRZGHSrORFRPSULGR²0DFKR5266<:+,7(32.(5/3:-(
/23 1W  6+$*,2&+(1 :+,7( '5$*21 [ 6+$*,2&+(1 :,7&+ &+ +-  &U
%8567$77,/$3U%2$607(5(6$9,//$6

'RJXH$OHPmRSUHWRDUOHTXLP²)rPHD5$(6+$-$=='(5266,86&$1,'$(/3:
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/231W &$63(5'(*$5$%$&+37[-$=='(0$57,1 6'2* 6 &U6($%5$
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%DL[RWH6WDQGDUGGHSrORUDVR²)rPHD$%86$'$'$48,17$' $%52(,5$-3
/-:&+37
/231W $',263(6(7$'(/$%(/75$1(-$&+37[$)(.7$921*2/)-3
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%2*/:&+37[',$/<11()25(9(5-3 &+37 &U6,/9$3('52-26(2/,9(,5$3U
6,/9$3('52-26(2/,9(,5$

:HOVK&RUJL3HPEURNH²0DFKR+$<:,5( 648,72)/,0,76%2% %2* 
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/23 1W  '<*$( 9(/9(7 */29( &+ $7 [ 6$11,/$1 $// ,1 :25'  &U
$+/%20(/6(3U%25*(6'8$57(/285(,52

6DOXNL²)rPHD$1-$/6$+$5$+$/,0$-3/:&+37
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120($d®2'(&20,66É5,26


1R kPELWR GDV FRPSHWrQFLDV GHVWD FRPLVVmR IRUDP DSURYDGDV DV FDQGLGDWXUDV
SDUD&RPLVViULRVWLURFLQDQWHV
)RL DFWXDOL]DGD H GLVWULEXtGD QRYD HGLomR GDV ,QVWUXo}HV 5HJXODPHQWDUHV SDUD
&RPLVViULRV
)RUDPDLQGDPLQLVWUDGRVGRLVFXUVRVGHUHFLFODJHPHIRUPDomRSDUDFRPLVViULRGH
ULQJXHTXHWLYHUDPOXJDUQD5LEHLUD*UDQGH $oRUHV HQD]RQDQRUWH 3RUWR 
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&RPLVVmR 3URYDVGH&DoD 


3URYDVGH&DoD
6HOHFo}HV
7HQGR FRPR REMHFWLYR IRPHQWDU H DSRLDU RV FULDGRUHV QDFLRQDLV YHUGDGHLURV
UHSUHVHQWDQWHV GR YDORU GD FDQLFXOWXUD QDFLRQDO UHJR]LMDPRQRV SRU WHU VLGR SRVVtYHO
HVWHDQRDSOLFDURFULWpULRTXHREULJDjLQWURGXomRQRPtQLPRGHXPH[HPSODUQDVFLGR
HP3RUWXJDOHPFDGDXPDGDV6HOHFo}HV1DFLRQDLV

&OXEHVGH5DoD
0DQWLYHPRV XP UHODFLRQDPHQWR FRP WRGRV RV &OXEHV GH 5DoD GDQGROKHV DSRLR H
UHVSRQVDELOLGDGH )RL FRP EDVH QHVWH SULQFtSLR TXH SDUD HIHLWRV GH FRQVWLWXLomR GDV
6HOHFo}HV 1DFLRQDLV FRQWLQXiPRV D DGRSWDU R PpWRGR GH SUp VHOHFomR GD
UHVSRQVDELOLGDGH GRV FOXEHV GH UDoD 3RVWHULRUPHQWH FRP EDVH QHVVD SUp VHOHFomR
FRQVWLWXLX HVWD  FRPLVVmR DV UHVSHFWLYDV VHOHFo}HV GH FRQWLQHQWDLV H EULWkQLFRV (VWH
PpWRGR FRQWLQXD D PRVWUDVH HP QRVVR HQWHQGHU R PDLV DFHUWDGR H PDLV XPD YH]
IRUDPDWLQJLGRVH[FHOHQWHVUHVXOWDGRV

&DPSHRQDWRGR0XQGR
1R&DPSHRQDWRGR0XQGRUHDOL]DGRHP,WiOLDDQRVVDHTXLSDGH&RQWLQHQWDLVVDJURXVH
9LFH &DPSHm GR 0XQGR $TXL GDPRV RV 3DUDEpQV H R QRVVR 5HFRQKHFLPHQWR DRV
FRQGXWRUHVSURSULHWiULRV6U-RUJH3LoDUUDH6U-RVp0DWRV

7DoDVGH3RUWXJDO
(IHFWXiPRV FRP WRGD D GLJQLGDGH FRPR H[LJH R SUHVWLJLR GHVWDV SURYDV D 7DoD GH
3RUWXJDOGH3ULPDYHUDHD7DoDGH3RUWXJDOGH&DoD3UiWLFD

)RUPDomR
5HDOL]DPRV XP 6LPSyVLR GH )RUPDomR GH &DQGLGDWRV D -Xt]HV GH SURYDV GH WUDEDOKR
SDUDFmHVGHSDUDU&RQWiPRVFRPXPDJUDQGHSDUWLFLSDomRGHFDQGLGDWRV1RSUy[LPR
DQR VHUi UHDOL]DGR R H[DPH HVFULWR GH FDQGLGDWXUD D MXL] WLURFLQDQWH FRPR FRQVWD GR
UHJXODPHQWRGHMXt]HVGHSURYDVGHWUDEDOKRSDUDFmHVGHSDUDU
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&RPLVVmR 3URYDVGH7UDEDOKR 
6XEFRPLVVmRGH$JLOLW\




&DPSHRQDWRV1DFLRQDLVGH


2FDPSHRQDWRQDFLRQDOGHDJLOLW\GHFRUUHGH6HWHPEURD-XOKRGRDQRVHJXLQWHR
H[HUFtFLR GHVWD FRPLVVmR DEUDQJHX FRPR QRV ~OWLPRV DQRV SDUWH GH  FDPSHRQDWRV
QDFLRQDLV

5HIHUHQWHDUHDOL]DUDPVHSURYDVSDUDR&DPSHRQDWRSDUDD7DoD
H0DVWHUV

3UHYLVWDVSDUDRFDPSHRQDWRGHMiVHUHDOL]DUDPHSURYDV23(1


&DPSHRQDWRGR0XQGR


3RUWXJDOIH]VHUHSUHVHQWDUQR0XQGLDOUHDOL]DGRHP%DVLOHLD6XLoDSRUVHLV
ELQyPLRVQDFODVVHGHVWDQGDUGHWUrVELQyPLRVQDFODVVHGHPLGL

3RUHTXLSDVHLQGLYLGXDO 67' 
6HUJLR 6RXVD ² %HQ %RUGHU &ROOLH  /XLV 6RXVD ² 9RJD 3%0DOLQRLV  3DXOR 6RXVD 
$OHJUD %RUGHU &ROOLH  0LJXHO %UiV ² 6DEOH G2U  3%0DOLQRLV  )LOLSH 9LOKHQD ² ,VLV
3%0DOLQRLV H'RPLQJRV&DUQHLUR²%UHMD %RUGHU&ROOLH 

3RUHTXLSDVH,QGLYLGXDO 0,', 
*RQoDOR$PRULP²6SRW 6KHWODQG6KHHSGRJ $QGUp0DUWLQV²9HQHQR /DNHODQG7HUULHU 
H+XJR6DQWRV²7UDQWRU &RFNHU6SDQLHO 

'D UHSUHVHQWDomR QDFLRQDO GHVWDFDPRV HP DPEDV DV FODVVHV DV SUHVWDo}HV GRV
HOHPHQWRV*RQoDOR$PRULP6SRWQDFODVVH0,',HPOXJDUGDJHUDOHGH/XLV6RXVD²
9RJDHPOXJDUQDFODVVH67'

)RL IHLWR SHOD  YH] XP HVWDJLR IRUD GH /LVERD FRP WUHLQRV HP FRQGLo}HV
LGrQWLFDV DV TXH IRUDP HQFRQWUDGDV QR PXQGLDO H PRQWDGD D ORJtVWLFD LQHUHQWH j
GHVORFDomR H HTXLSDPHQWR SDUD WRGRV RV FRQFRUUHQWHV WUDGX]LXVH WDPEpP QXP
VXEVtGLRLQGLYLGXDOTXHFREULXSDUWHGRVJDVWRVGHGHVORFDomR FRQGXWRUFmR 


-Xt]HVSRUWXJXHVHV


)RUDP HIHFWXDGRV WLURFtQLRV D XP QRYR FDQGLGDWR D MXL] HVWDQGR RV H[DPHV
HVFULWRV GDWDGRV SDUD R  WULPHVWUH GH  3DVVDUDP D MXt]HV LQWHUQDFLRQDLV PDLV 
MXL]HV3RUWXJXHVHV
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5HJXODPHQWRVGH$JLOLW\


)RUDPSURSRVWDVDOWHUDo}HVDRUHJXODPHQWRHPYLJRUTXHIRUDPDFHLWHVSRUWRGRV
RVFOXEHVHDSURYDGDVHP$VVHPEOHLD*HUDOGR&OXEHHP2XWXEURGHWHQGR
HQWUDGRGHLPHGLDWRHPYLJRU&RPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVQRVUHJXODPHQWRVSUHYr
VHDPpGLRSUD]RXPDXPHQWRGRQGHSDUWLFLSDQWHVSRUSURYD

6XEFRPLVVmRGH2EHGLrQFLD





&DPSHRQDWRV1DFLRQDO


$6XEFRPLVVmRRUJDQL]RXPDLVXPDYH]R&DPSHRQDWRGH2EHGLrQFLD(VWHDQR
R FDPSHRQDWR HUD FRPSRVWR SRU  SURYDV WHQGRVH UHDOL]DGR  SURYDV 1HVWH
FDPSHRQDWR SDUWLFLSDUDP  FRQFRUUHQWHV TXH UHSUHVHQWDUDP  FOXEHVHVFRODV $
PpGLD GH SDUWLFLSDo}HV SRU SURYD IRL GH  FRQMXQWRV )RUDP UHDOL]DGDV SURYDV QDV
VHJXLQWHVH[SRVLo}HVFDQLQDV([SRQRU9LOD)UDQFDGH;LUD/LVERD%HMDH%DWDOKD


6HOHFomR


3RUWXJDOHR&3&IRUDPUHSUHVHQWDGRVQR&DPSHRQDWRGR0XQGRGH2EHGLHQFH
UHDOL]DGR QD 3ROyQLD SRU XPD VHOHFomR FRPSRVWD SRU  FRQMXQWRV TXH IRUDP
VHOHFFLRQDGRVDWUDYpVGRVUHVXOWDGRVREWLGRVQRVPHVHVDQWHULRUHViSURYD

3HORVHJXQGRDQRFRQVHFXWLYR3RUWXJDOFRQVHJXLXFODVVLILFDUXPFRQFRUUHQWHQR
SULPHLURWHUoRGDFODVVLILFDomRFRPXPH[FHOHQWH


'HPRQVWUDo}HV


)RLFULDGRXPJUXSRSDUDID]HUGHPRQVWUDo}HVGH2EHGLrQFLDHPUHSUHVHQWDomR
GR&3&HVWHJUXSRpFRPSRVWRSRUHOHPHQWRVLQGLYLGXDLVRXGHFOXEHVSDUWLFLSDQWHVQD
PRGDOLGDGHFXMDSURPRomRpIHLWDSRUPHLRGHIROKHWRVHQWUHJXHViDVVLVWrQFLDQRIXWXUR
HVSHUDPRVXVDUFDPLVRODVFRPRORJRGR&3&

(VWH DQR UHDOL]DUDPVH GHPRQVWUDo}HV HP 9LOD )UDQFD GH ;LUD QR GHFRUUHU GD
H[SRVLomR FDQLQD QR FHQWUR FRPHUFLDO GH )LWDUHV H HP 6DQWDUpP QR &1(0$ QR
GHFRUUHU GD H[SRVLomR FDQLQD (VWH JUXSR HVWi GLVSRQtYHO VHPSUH TXH VROLFLWDGR SDUD
GLYXOJDUD2EHGLrQFLDHR&3&


5HJXODPHQWR


)RLLQLFLDGDDIHLWXUDGHXPQRYRUHJXODPHQWRGHSURYDVQRYRWHQGRSRUEDVHR
PRGHOR6XHFRFRPHVWDVDOWHUDo}HVHVSHUDPRVREWHUXP PHOKRUHQTXDGUDPHQWR HQWUH
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DV YiULDV FODVVHV DVVLP FRPR GLQDPL]DU D PRGDOLGDGH HVWH UHJXODPHQWR VHUi GLYXOJDGR
SHORVLQWHUHVVDGRVHHQWUHJXHiGLUHFomRSDUDDSURYDomRGXUDQWHRDQRGH


6RIWZDUH


)RL FULDGR SHOD 6XEFRPLVVmR H FRORFDGR QR VLWH SDUD GRZQORDG SHODV HQWLGDGHV
RUJDQL]DGRUDV GH SURYDV XP SURJUDPD SDUD D JHVWmR FRPSOHWD GH XPD SURYD GH
2EHGLrQFLD


'LYXOJDomRGLQDPL]DomR


2 VLWH GD 2EHGLrQFLD VHPSUH DFWXDOL]DGR p XPD UHIHUrQFLD QD DFWLYLGDGH GD
6XEFRPLVVmR VHQGR XWLOL]DGR FRPR SULQFLSDO PHLR GH GLYXOJDomR GD PRGDOLGDGH H
DFWLYLGDGHV D HOD DVVRFLDGDV )RL PDQWLGR H LQFUHPHQWDGR R SURFHVVR GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDomRSHORVGLYHUVRVFDQDLVGHLQIRUPDomRDRS~EOLFRHPJHUDOHDRVGLUHFWDPHQWH
LQWHUHVVDGRV HP SDUWLFXODU )RL DFWXDOL]DGR H FRORFDGR QR VLWH R DUTXLYR GRV YiULRV
FDPSHRQDWRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVMiUHDOL]DGRV

7RGD D LQIRUPDomR UHIHUHQWH D SURYDV UHVXOWDGRV UDQNLQJV H LQIRUPDomR
FRPSOHPHQWDUpFRORFDGDQRVLWHHHQYLDGDDWRGRVRVLQWHUHVVDGRV
$FWXDOPHQWHGLYHUVDVUHYLVWDVGDHVSHFLDOLGDGHHVLWHVGHLQIRUPDomRJHUDO
GLYXOJDPUHJXODUPHQWHQRWtFLDVHIRWRVGDPRGDOLGDGH




6XEFRPLVVmRGH&mHVGH8WLOLGDGH

0RQGLRULQJ



2&DPSHRQDWR1DFLRQDOGHFRUUHXFRPDUHDOL]DomRGHVHWH3URYDVD
FRQWDUSDUDR&DPSHRQDWR1DFLRQDOGDPRGDOLGDGHRUJDQL]DGDVSHORVVHJXLQWHVFOXEHV
&OXEH3RUWXJXrVGR&mRGH3DVWRU%HOJDSURYD
&HQWURGH,QVWUXomR&DQLQDGR1RUWH²SURYDV
&DQH8WLOH*UXSR'HVSRUWLYR&DQLQR²SURYDV

6HQGRDPHGLDGHSUHVHQoDVGHFmHVHPSURYDVGHFRQMXQWRV

5HDOL]RXVH DLQGD FRP R DSRLR GD &DQH8WLOH XPD 6HOHFomR GH +RPHQV
$VVLVWHQWHVGH0RQGLRULQJWHQGRSDUDRHIHLWRVLGRFRQVWLWXtGDXPDFRPLVVmRFRPSRVWD
SHOR -XL] ,QWHUQDFLRQDO *HUDUG 6WUDWHUPDQQ 3HORV -Xt]HV 3RUWXJXHVHV H FRQGXWRUHV GH
QtYHO&HOVR$OYHVH3DROR3LFDULHOORHDLQGDSHOR+RPHP$VVLVWHQWHGH1tYHO1DFLRQDO
3DXOR0HOR
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7HQGR VHLV FDQGLGDWRV VHQGR TXH GRLV GHOHV HUDP SDUD UHFLFODJHP ILFDUDP
DSURYDGRVVRPHQWHWUrVGHOHV
(GPXQGR)UDQFRGD&DQH8WLOH²4XDOLILFDomRGH([FHOHQWH
-DPHV'RURW\GD&DQH8WLOH²4XDOLILFDomR0XLWR%RP
3DXOR&DUYDOKRGD$SSRUW²4XDOLILFDomR0XLWR%RP

5HDOL]RXVH DLQGD XP 6HPLQiULR GH )RUPDomR SDUD +RPHQV $VVLVWHQWHV H
7UHLQDGRUHVRUJDQL]DGRSHOD&DQH8WLOHTXHFRQWRXFRPDSUHVHQoDGHXPGRVPHOKRUHV
+RPHQV$VVLVWHQWHVGDDFWXDOLGDGH6WHSKDQH%RWDUURGD)UDQoD

5HDOL]RXVH DLQGD HP  GH $JRVWR HP 6HLD D  7DoD GH 3RUWXJDO MXOJDGD SRU
&ODXGH 'RSS GH )UDQoD TXH WHYH FRPR 'LUHFWRU GH 3URYD 0DJGD (VWrYmR WHQGR VLGR
DSXUDGRV SDUD SDUWLFLSDU RV RQ]H PHOKRUHV FRQMXQWRV SRUWXJXHVHV VHQGR TXH RV
UHVXOWDGRVIRUDPRVVHJXLQWHV

&ODVVH

&RQGXWRU

&mR

&OXEH

7RWDO

&ODVV













&DUORV5LEHLUR

$UNNR

&DQH8WLOH





$OH[DQGUH$OYD

9LWyULDGD&DVD/XSXV
1LJUXV

'RJ7HDFKHU





,OGHEHUWR)HUUHLUD

(ULFGH'XTXHV1HJURV

3RYRD'RJ&HQWHU





3DXOR/HDO

(Y\GH'XTXHV1HJURV

&DQH8WLOH





5LFDUGR0DGXUHLUD

1DREL

3DROR3LFDULHOOR









05
SRQWRV

3HGUR6HTXHLUD

8EHOL['X9DOOGHV+HUOOHV
. V1HJUDV&DQH8WLOH
9HQW











&HOVR$OYHV

%RQG9DQ-RH)DUP

*2&²&,²363





,OGHEHUWR)HUUHLUD

$ULDQD

3RYRD'RJ&HQWHU





&DUORV9HQWXUD

%DORRGX3Up' $PLWLHU

*2&²&,²363





3HGUR

3LW

. V1HJUDV&DQH8WLOH

















05
SRQWRV

&HOVR$OYHV

5DUDGX6FLDOHW9LQFHQW

&DQH8WLOH







05
SRQWRV
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;,,&$03(21$72'2081'2'(021',25,1*


(VWH FDPSHRQDWR IRL RUJDQL]DGR SHOR &OXEH 3RUWXJXrV GH &DQLFXOWXUD HQWLGDGH
GLULJHQWH GD FDQLFXOWXUD HP 3RUWXJDO VRE D pJLGH GR *7,0 ² *UXSR GH 7UDEDOKR
,QWHUQDFLRQDOGH0RQGLRULQJFRQWDQGRFRPRDSRLRGD-XQWDGH7XULVPRGD&RVWDGR
(VWRULO &kPDUD 0XQLFLSDO GH &DVFDLV -XQWD GH )UHJXHVLD GH &DVFDLV )XQGDomR 6mR
)UDQFLVFRGH$VVLV%,2²1XWUD*ROG1XWUD1XJJHWV(6(*856$5,62/GDH
+LSHUWpFQLFD /GD DSRLRV HVWHV TXH WRUQDUDP SRVVtYHO D UHDOL]DomR H RUJDQL]DomR GHVWH
PDJQLILFRHYHQWRHQWUHQyV

'HFRUUHX HP &DVFDLV QRV GLDV    H  GH 2XWXEUR GH  R ;,,
&DPSHRQDWRGR0XQGRGH0RQGLRULQJUHDOL]DGRQR+LSyGURPR0DQXHO3RVVRORXP
HVSHFWiFXORLQpGLWRHP3RUWXJDOFRQWDQGRFRPDSUHVHQoDGHPDLVGHFmHVFRPRV
UHVSHFWLYRVWUHLQDGRUHVVHOHFFLRQDGRVGHHQWUHRVPHOKRUHVGHFDGDSDtV











$QWHV GR LQtFLR GR &DPSHRQDWR HVWHYH SUHVHQWH QXPD UHXQLmR FRP R
*7,0R6U0LFKHO%RLVVRXGD)UDQoDTXHpR9LVH3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH
&mHVGH8WLOLGDGHGD)&,EHPFRPRR5HSUHVHQWDQWHGR0RQGLRULQJQDUHIHULGD
&RPLVVmR

2 &DPSHRQDWR FRPHoRX FRP H[FHOHQWHV GHPRQVWUDo}HV GH &mHV GH 7UDEDOKR
SULPHLURFRPDVHTXLSDVGHFmHVGH6HJXUDQoD3ULYDGDGDHPSUHVD(6(*85WUHLQDGRV
SHOD HPSUHVD . $FWLRQ RQGH HVWHV H[HPSOLILFDUDP DOJXQV GRV H[HUFtFLRV TXH RV VHXV
FmHV VDEHP UHDOL]DU VHQGR TXH DOJXQV GHVWHV FmHV ID]HP 0RQGLRULQJ QR &DPSHRQDWR
1DFLRQDO

6HJXLQGRVH XPD HVSHFWDFXODU GHPRQVWUDomR GH XWLOL]DomR SUiWLFD GRV &mHV GH
6HUYLoRGR*UXSR2SHUDFLRQDO&LQRWpFQLFRGR&RUSRGH,QWHUYHQomRGD363QDViUHDV
GH SDWUXOKD H[SORVLYRV H GURJD $PEDV DV GHPRQVWUDo}HV IRUDP PXLWR EHP DFROKLGDV
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MXQWR GR S~EOLFR SUHVHQWH TXH VH PDQLIHVWRX HORJLDQGR D FRUDJHP H HQDOWHFHQGR
TXDOLGDGHVGHVWDVGXDVDSUHVHQWDo}HV



$-XOJDUHVWLYHUDPRV-Xt]HV*pUDUG6WUDWHUPDQQ(VSDQKD&ODXGH'RSS)UDQoD
9DOHHU/LQFODX%pOJLFDRV+RPHQV$VVLVWHQWHV +$ QtYHO,,,6WpSKDQH%RWWDUR)UDQoD
3KLOLSSH0RJXH])UDQoDQtYHO, ,,5RJHU'L0DQQR)UDQoDH/XLV3DORPR(VSDQKD


3RUWXJDO REWHYH ERQV UHVXOWDGRV VH WLYHUPRV HP FRQWD TXH RUJDQL]DU WUHLQDU H
DSUHVHQWDUFmHVWXGRHPFRQMXQWRpQRUPDOTXHDOJRWHPTXHILFDUSDUDWUiVHDLQGDPDLV
SRUTXH SUDWLFDPRV HVWD PRGDOLGDGH j FHUFD GH  DQRV FRQWUD RXWURV SDtVHV TXH Mi
SUDWLFDPjPDLVGHDQRV

3RUHTXLSDVRUHVXOWDGRILQDOIRLRVHJXLQWHFOVV)UDQoDVHJXLQGRVHD%pOJLFD
HD6XLoDVyFRQWDQGRRVFmHVHPQtYHOFRQWDQGRDPEDVFRPFmHV3RUWXJDOTXHVy
WLQKDXPFmRQHVWHQtYHOTXHpWDPEpPRQtYHOPi[LPRILFRXHPHPQRYHSDtVHV

,QGLYLGXDOPHQWHRVUHVXOWDGRVIRUDP

&ODVV






&RQGXWRU

0RQGLRULQJ1tYHO0i[LPR
&mR

6WpSKDQ*$63$5'
1XULD*$5&,$

6QLSSHUGX&DPLGH&DWKHULF
;HXVGX3UpG $PLWH

3KLOLSSH'$/0$6
-HDQ-DFTXHV9'%5(('(1
&HOVR$/9(6

1LFN
%RE\
5DUDGX6FLDOHW9LQFHQW


&ODVV

&RQGXWRU

0RQGLRULQJ
&mR

3DtV
)UDQoD

(VSDQKD
)UDQoD
%HOJLFD
3RUWXJDO

7RWDO






3DtV

7RWDO



6pYHULQH0$5027

6RILDGHOD5RFKH)HQGXH

)UDQoD





1LFROHWD0817($18

7DQLWGHV&URFVGHO 2O\PSH

%HOJLFD





/RULV*,$1

3KDXVWHGXJUDQG*DXJXHW

,WDOLD





&HOVR$OYHV

%RQG9DQ-RH)DUP

3RUWXJDO





6HUJLR0DUTXHV

3LW

3RUWXJDO



&ODVV









&RQGXWRU
0DULR0,66(/<1

3DtV

7RWDO











7KLHUU\9,//(328;
7255(6/23(=
&DUORV5LEHLUR
3DXOR/HDO
3HGUR6HTXHLUD
5LFDUGR0DGXUHLUD
$OH[DQGUH$OYD

0RQGLRULQJ
&mR

$UQR2Q]H%HOJ
9R\RXGX&KHPLQGHV0DUDLV
+XNXGH7RUYL
$UNR
(Y\GH'XTXHV1HJURV
8EHOL['X9DOOGH+HUOOHV9HQW
1DREL
9LWyULDGD&DVD/XSXV1LJUXV



%HOJLFD
)UDQoD

(VSDQKD
3RUWXJDO
3RUWXJDO
3RUWXJDO
3RUWXJDO
3RUWXJDO

1HVWH FDPSHRQDWR FRPR FRQFRUUHQWHV HVWLYHUDP SUHVHQWHV HOHPHQWRV GDV
3ROLFLDV GH GLYHUVRV SDtVHV %pOJLFD 6XLoD ,WiOLD H 3RUWXJDO FRP FmR %RQG 9DQ -RH
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)DUP WHQGRVLGRXPGHOHVR*UDQGH9HQFHGRUGR1tYHO6WpSKDQ*$63$5'$JHQWH
GD3ROLFLD)UDQFHVDTXHQRVSUHVHQWHRXFRPXPPDJQtILFRWUDEDOKR
8P HVSHFLDO DJUDGHFLPHQWR D WRGD D HTXLSD TXH DMXGRX D RUJDQL]DU HVWH
FDPSHRQDWR4XHFRPDVXDGHGLFDomRRVHXHVStULWRGHHQWUHDMXGDHGHDPL]DGHDVXDGHVWUH]DQD
UHVROXomR GRV SUREOHPDV TXH QmR HVWDYDP SUHYLVWRV R VHX FDUiFWHU GH ULJRU QR FXPSULPHQWR GR
SODQHDPHQWRHIHFWXDGREHPFRPRGRVKRUiULRVDVXDIRUoDHGHWHUPLQDomRQDVPXGDQoDVGHREVWiFXORV
QDJHVWmRGRVFRQIOLWRVRVHXHVStULWRGHVDFULItFLRHPPDQWHUWRGRXPHYHQWRDIXQFLRQDUGXUDQWHGLDV
VHQGR FDGD XP GHOHV SRU SHUtRGRV VXSHULRUHV D  KRUDV )(= FRP TXH D ,0$*(0 '(

32578*$/ &202 25*$1,=$'25 '( (9(1726 '(67( 7,32 VHMD
PXLWRIRUWHILFDQGRFRPSURYDGRSHORVFRPHQWiULRVGHWRGDVDVHTXLSDVGRVPHPEURVGR*7,0)RL
XPPRPHQWRHPTXHVHYLXTXHPUHDOPHQWHJRVWDGDPRGDOLGDGHHGRVHXSDtV



6XEFRPLVVmRGH3URYDV3UiWLFDVSDUD&mHVGHÉJXD


1RH[HUFtFLRGHUHDOL]DUDPVHSURYDV

$  3URYD 3UiWLFD SDUD &mHV GH ÉJXD GH 3RUWLPmR HP  FRP 
SDUWLFLSDQWHV-XL]/XtV*RUMmR+HQULTXHV1tYHO, $G H1tYHO,, $G FRPDWULEXLomR
GHXP&$&75HDOL]DGDHPFRQMXQWRFRPXP&RQFXUVRGH5DoD H[HPSODUHV 

$3URYD3UiWLFDSDUD&mHVGHÉJXDGH2OKmR5LD)RUPRVDHP
FRPSDUWLFLSDQWHV-XL]/XtV&DWDODQ1tYHO, -RYH$G H1tYHO ,, $GH&DPS 
5HDOL]DGDHPFRQMXQWRFRPXP&RQFXUVRGH5DoD H[HPSODUHV 

$  3URYD 3UiWLFD SDUD &mHV GH ÉJXD GD &RVWD GD &DSDULFD HP 
FRP  SDUWLFLSDQWHV -XL] $QWyQLR &RQVWDQW 1tYHO , -RY H $G  H 1tYHO ,, $G H
&DPS  FRP DWULEXLomR GH XP &$&7 5HDOL]DGD HP FRQMXQWR FRP XP &RQFXUVR GH
5DoD H[HPSODUHV 

$3URYD3UiWLFDSDUD&mHVGHÉJXDGH/DJRD)HUUDJXGRHP
FRPSDUWLFLSDQWHV-XL]6LOYLQR0DFDX1tYHO, -RYH$G H1tYHO,, $GH&DPS 
FRPDWULEXLomRGHGRLV&$&7V5HDOL]DGDHPFRQMXQWRFRPXP&RQFXUVRGH5DoD 
H[HPSODUHV 

$  3URYD 3UiWLFD SDUD &mHV GH ÉJXD GH 9LOD 5HDO GH 6DQWR $QWyQLR HP
 FRP  SDUWLFLSDQWHV -XL] $QWyQLR &RQVWDQW 1tYHO , -RY H $G  H 1tYHO ,,
$GH&DPS 5HDOL]DGDHPFRQMXQWRFRPXP&RQFXUVRGH5DoD H[HPSODUHV 

$  3URYD 3UiWLFD SDUD &mHV GD &RVWD GR (VWRULO HP  FRP 
SDUWLFLSDQWHV -XL] 6LOYLQR 0DFDX 1tYHO , -RY H $G  H 1tYHO ,, $G H &DPS  FRP
DWULEXLomR GH XP &$&7 5HDOL]DGD HP FRQMXQWR FRP D ([SRVLomR ,QWHUQDFLRQDO GD
&RVWDGR(VWRUXLOHD([SRVLomR&DQLQD0RQRJUiILFDGD5DoD
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$  3URYD 3UiWLFD SDUD &mHV GH ÉJXD GH $YLV HP  FRP 
SDUWLFLSDQWHV -XL] -RmR 3DXOD %HVVD 1tYHO , -RY  5HDOL]DGD HP FRQMXQWR FRP XP
&RQFXUVRGH5DoD H[HPSODUHV 

0DQWLYHUDPVHDVPHVPDV(QWLGDGHV2UJDQL]DGRUDV

1DV FLWDGDV SURYDV SDUWLFLSDUDP  FmHV GH  SURSULHWiULRV GLIHUHQWHV WHQGRVH
DWLQJLGRDVLQVFULo}HV

$SUHVWDomRGHSURYDVSRUSDUWHGRVGLYHUVRVFRQFRUUHQWHVWDQWRGH1tYHO,FRPR
GH 1tYHO ,, FRQWLQXD HP FXUYD DVFHQGHQWH WHQGRVH DWp YHULILFDGR DOJXPDV DXWHQWLFDV
UHYHODo}HV

3URVVHJXLQGR QD UHDOL]DomR GH SURYDV GH 1tYHO ,, &DPSHRQDWR 1DFLRQDO  IRUDP
DWULEXtGRVPDLVFLQFR&$&7VTXHSHUPLWLUDPDSURFODPDomRGHPDLVGRLV&DPSH}HVGH
7UDEDOKR
(PDGD5LD)RUPRVDGH/XtV5DPDOKHWH3HUHLUD
*HORGD3HGUDGD$QL[DGH,VDEHO9LHLUD6DQWRV
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&RPLVVmR -Xt]HV 



7HVWHV(VFULWRVH3UiFWLFRV6REUHR(VWDOmRGH5DoD



/RFDO3RUWR

'DWD-DQHLUR


([DPHV(VFULWRV

7HVWHV3UiWLFRV

5DoDV
6FKQDX]HU*LJDQWH
6KLED,QX
&KRZ&KRZ
6FKQDX]HU*LJDQWH
6FKQDX]HU0LQLDWXUD

-Xt]HV
5XL*RQoDOYHV

&OXPEHU6SDQLHO

3HGUR'HOHUXH

5DoDV
&DLUQ7HUULHU
&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
3HUGLJXHLUR3RUWXJXrV
&mRGH&DVWUR/DERUHLUR
&mR)LOD60LJXHO
6FRWWLVK'HHUKRXQG
%RU]RL

0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV

3HGUR%LVSR


)UDQFLVFR6DOYDGRU
&OXPEHU6SDQLHO
-DQHLUR

3HWLW%DVVHW*ULIIRQ9HQGHHQ -RUJH*RQoDOYHV

*UH\KRXQG

&mRGH6HUUDGD(VWUHOD
5DIHLURGR$OHQWHMR
&OXPEHU6SDQLHO
5DIHLURGR$OHQWHMR
6FKQDX]HU*LJDQWH
6FKQDX]HU0LQLDWXUD

&DUOLQ
(SDJQHXO3HTXLQrV

-Xt]HV
/XLV*RUMmR+HQULTXHV

5XL*RQoDOYHV

0DQXHO&RUUHLD

5XL2OLYHLUD

=HIHULQR6LOYD

5HWULHYHUGR/DEUDGRU
&mRGHÉJXD3RUWXJXrV
&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
%DL[RWH0LQLDWXUD
%DL[RWH6WDQGDUG

5LFDUGR3HUHLUD/HLWH

0DULD$PpOLD7DERUGD

&mRGHÉJXD3RUWXJXrV

-RUJH5RGULJXHV

5LFDUGR3HUHLUD/HLWH

&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
%DL[RWH0LQLDWXUD
%DL[RWH6WDQGDUG


-RmR9DVFR3RoDV

*DEULHOD9HLJD

-RmR9DVFR3RoDV

0DULD-RmR0HOOD

-Xt]HV$SURYDGRV

5DoD
6FKQDX]HU*LJDQWHH&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQR
&OXPEHU6SDQLHO
6FKQDX]HU0LQLDWXUD
6FKQDX]HU0LQLDWXUD
&OXPEHU6SDQLHO
&OXPEHU6SDQLHO
*UH\KRXQG
(SDJQHXO3HTXLQrVH&DUOLQ
%RU]RLH6FRWWLVK'HHUKRXQG
6KLED,QXH&KRZ&KRZ
6FKQDX]HU*LJDQWH&mRGH*DGR7UDQVPRQWDQRH
3HUGLJXHLUR3RUWXJXrV
&mRGHÉJXD3RUWXJXrV%DL[RWH0LQLDWXUDH6WDQGDUG
&mRGHÉJXD3RUWXJXrV
%DL[RWH0LQLDWXUDH6WDQGDUG

-XL]

-RmR9DVFR3RoDV
5LFDUGR3HUHLUD/HLWH
0DULD-RmR0HOOD
3HGUR%LVSR
)UDQFLVFR6DOYDGRU-DQHLUR
3HGUR'HOHUXH
*DEULHOD9HLJD
=HIHULQR6LOYD
5XL2OLYHLUD
0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV

5XL*RQoDOYHV



9tWRU9HLJD
-RUJH5RGULJXHV
/XLV&DWDODQ
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9tWRU9HLJD

/XLV&DWDODQ







/RFDO&DVFDLV

&mRGHÉJXD3RUWXJXrV

'DWD-XQKR


7HVWHV3UiWLFRV


5DoD

3HGUR$OEHUJDULD

-Xt]

-Xt]HV$SURYDGRV

5DoD

-XL]

&mRGHÉJXD3RUWXJXrV








3HGUR$OEHUJDULD

/RFDO/LVERD

'DWDGH-XOKR


([DPHV(VFULWRV

7HVWHV3UiWLFRV

5DoDV

-Xt]HV

&mR)LOD60LJXHO

0DQXHO&RUUHLD





5DoDV
,ULVK:RROIKRXQG*DOJXLQKR
,WDOLDQRH*UH\KRXQG
&mR)LOD60LJXHO

-Xt]HV$SURYDGRV

5DoD

,ULVK:RROIKRXQG*DOJXLQKR,WDOLDQRH*UH\KRXQG

-XL]








5XL2OLYHLUD
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-Xt]HV

5XL2OLYHLUD

0DQXHO&RUUHLD



/RFDO(VWRULO

'DWDHGH$JRVWRGH


([DPHV(VFULWRV

7HVWHV3UiWLFRV

5DoDV
&KRZ&KRZ

-Xt]HV
/XLV*RUMmR+HQULTXHV
)UDQFLVFR6DOYDGRU
3HWLW%DVVHW*ULIIRQ9HQGHHQ
-DQHLUR
3HWLW%DVVHW*ULIIRQ9HQGHHQ -RUJH*RQoDOYHV





















5DoDV
'REEHUPDQQ

-Xt]HV
&DUORV/RSHV6LOYD

$NLWD,QX

0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV

%XOO7HUULHU)R[7HUULHU :LUH 
&mR6$LUHV&mR)LOD60LJXHO
&mR&DVWUR/DERUHLUR3RGHQJRV
0pGLRVH3HTXHQRV
6KLK7]XH%LFKRQ0DOWrV
6KHWODQG6KHHSGRJ
%RXYLHU%HUQRLVH5DIHLURGR
$OHQWHMR
6FKQDX]HU*LJDQWH
&DLUQ7HUULHU

3HGUR'HOHUXH

5XL2OLYHLUD

=HIHULQR6LOYD
/XLV&DWDODQ

0DULD$PpOLD7DERUGD

3HGUR%LVSR
/XLV*RUMmR+HQULTXHV

-Xt]HV$SURYDGRV

5DoD

-XL]

%XOO7HUULHUH)R[7HUULHU :LUH 
$NLWD,QX
&mR6$LUHV&mR)LOD60LJXHO&mR&DVWUR/DERUHLUR
3RGHQJRV0pGLRVH3HTXHQRV
6KLK7]XH%LFKRQ0DOWrV
%RXYLHU%HUQRLVH5DIHLURGR$OHQWHMR

3HGUR'HOHUXH
0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV

5XL2OLYHLUD

=HIHULQR6LOYD
0DULD$PpOLD7DERUGD








(;$0(6()(&78$'26 3UiWLFRVH(VFULWRV 


&DUORV/RSHVGD6LOYD
)UDQFLVFR6DOYDGRU-DQHLUR
*DEULHOD9HLJD
-RmR9DVFR3RoDV
-RUJH5RGULJXHV
/XLV&DWDODQ
/XLV*RUMmR+HQULTXHV
0DQXHO&RUUHLD
0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV


















0DULD$PpOLD7DERUGD
0DULD-RmR0HOOD
3HGUR%LVSR
3HGUR'HOHUXH
5LFDUGR3HUHLUD/HLWH
5XL*RQoDOYHV
5XL2OLYHLUD
9tWRU9HLJD
=HIHULQR6LOYD


7RWDO
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([DPHV


&$1','$726$3529$'26

)UDQFLVFR6DOYDGRU-DQHLUR
*DEULHOD9HLJD
-RmR9DVFR3RoDV
-RUJH5RGULJXHV
/XLV&DWDODQ
0DQXHO/RXUHLUR%RUJHV
0DULD$PpOLD7DERUGD
0DULD-RmR0HOOD











 
3HGUR%LVSR
3HGUR'HOHUXH
5LFDUGR3HUHLUD/HLWH
5XL*RQoDOYHV
5XL2OLYHLUD
9tWRU9HLJD
=HIHULQR6LOYD

7RWDO









([DPHV




120($d®2'(-8Ì=(6'(5$d$6(*58326($//5281'

(P FRQIRUPLGDGH FRP RV UHVXOWDGRV YHULILFDGRV QRV H[DPHV HIHFWXDGRV TXHU
HVFULWRVTXHUSUiWLFRVHGHDFRUGRFRPR5HJXODPHQWRGH-Xt]HVGH([SRVLo}HVIRUDP
QRPHDGRVQRDQRGHRVVHJXLQWHV-Xt]HV



-XL]

5DoD*UXSR%,6

*DEULHOD9HLJD
/XLV&DWDODQ
/XLV&DWDODQ
5XL2OLYHLUD
9tWRU9HLJD

*UXSR
*UXSR
%,6
*UXSR
*UXSR

)250$d®2'(12926-8Ì=(6




6ROLFLWDUDP$GPLVVmR

2EWLYHUDP5HTXLVLWRVSDUD([DPH


&pVDU0DUWLQV


&pVDU0DUWLQV




7HVWHV3UiWLFRVSDUD&DQGLGDWRVD-XL]

7LURFtQLRV

'DWD
-XOKR
GH$JRVWR
GH$JRVWR

5DoD
6FKQDX]HU0LQLDWXUD
6FKQDX]HU0LQLDWXUD
&mR)LOD60LJXHO
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&DQGLGDWR
0DULD-RmR0HOOD
0DULD-RmR0HOOD
5XL7HL[HLUD



&$1','$7265(3529$'26

7HVWHVHVFULWRVRXSUiWLFRV






2TXDGURDEDL[RUHVXPHDDFWLYLGDGHGD&RPLVVmRGH-Xt]HVQRDQRGH

















([DPHVPDUFDGRV


([DPHVHIHFWXDGRV

1~PHURGHFDQGLGDWRV
FRQYRFDGRV

1~PHURGHUDoDVSDUDRVTXDLVVH
H[DPLQDUDP

1~PHURGHH[DPHVUHSURYDGRV

-Xt]HVGHJUXSRQRPHDGRV
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&RPLVVmR 5DoDV3RUWXJXHVDV 



1RDQRGHD&RPLVVmRGHVHQYROYHXHHVWHYHHPSHQKDGDHPYiULDVDFo}HV
WDQWR HP FRQMXQWR FRP RXWUDV FRPLVV}HV GR &3& FRPR FRP D 'LUHFomR (QWUH HODV
GHVWDFDVHPDLVXPDUHDOL]DomRGD([SRVLomR&DQLQDGH5DoDV3RUWXJXHVDVQRGLDGH
-XQKRQDVXDHGLomRTXHVHUHDOL]RXQR3DUTXHGD*DQGDULQKDHP&DVFDLVFRP
H[HPSODUHVLQVFULWRV

(VWD TXHEUD GH LQVFULo}HV TXH IRUDP VLJQLILFDWLYDPHQWH LQIHULRUHV DV GR DQR
DQWHULRUILFRXVHDGHYHUHPJUDQGHSDUWHDRIDFWRTXHHVWDH[SRVLomRFRLQFLGLXFRPD
UHDOL]DomRGD([SRVLomR&DQLQD(XURSHLDGD)&,QD)LQOkQGLD3RURXWURODGRpWDPEpP
XP IDFWR FRPSURYDGR TXH H[LVWH PHQRU DFWLYLGDGH FLQROyJLFD SRU SDUWH GRV QRVVRV
FULDGRUHV H H[SRVLWRUHV GH UDoDV FDQLQDV DXWyFWRQHV FHUWDPHQWH GHYLGR D VLWXDomR
HFRQyPLFDQDFLRQDOHDVOLPLWDo}HVTXHGHODGHULYDP

(VWHHYHQWRQDVFHXFRPRLQWXLWRGHSURPRYHUDVUDoDVQDFLRQDLVGLYXOJDQGRDV
DR JUDQGH S~EOLFR SHUPLWLQGR DRV H[SRVLWRUHV D SDUWLFLSDomR HP FRQGLo}HV PXLWR
IDYRUiYHLV HP WHUPRV HFRQyPLFRV D XPD H[SRVLomR TXDOLILFDWLYD GH FDPSHRQDWR
QDFLRQDO &RPR KDELWXDOPHQWH R HYHQWR WHYH R LQFRQGLFLRQDO DSRLR GD )XQGDomR 6
)UDQFLVFRGH$VVLVHGD-XQWDGH7XULVPRGD&RVWDGR(VWRULO

(PKDUPRQLDFRPD'LUHFomRH&RPLVVmR7pFQLFDFRQFOXLXVHRV(VWDO}HVHDV
UHVSHFWLYDV WUDGXo}HV GRV PHVPRV HP OtQJXD ,QJOHVD SDUD HQYLR SDUD D &RPLVVmR GH
VWDQGDUGVGD)&,

(IHFWXRXVH R OLQN QD SDJLQD ZHE GR &3& GH XPD SiJLQD VREUH DV 5DoDV
3RUWXJXHVDV

&RODERURXVH GLUHFWDPHQWH FRP D 'LUHFomR QR SURFHVVR GH UHFRQKHFLPHQWR
GHILQLWLYR GR &mR GH )LOD GH 6mR 0LJXHO H VXD DSUHVHQWDomR D )&, DVVLP FRPR QD
RUJDQL]DomRGRSURJUDPDGDYLVLWDGR3UHVLGHQWHGD&RPLVVmRGH6WDQGDUGVGD)&,SDUD
DDSUHVHQWDomRGRSHGLGRGHDGPLVmRGHILQLWLYDGDUDoDSRUSDUWHGD)&,QD$VVHPEOHLD
*HHUDOGHVVD)HGHUDomRTXHVHLUDUHDOL]DUHP0DLRGRSUy[LPRDQR

$SyVDFRQFOXVmRGHVWHVWUDEDOKRVD&RPLVVmRHVWDGHFRQVFLrQFLDWUDQTXLODSHOR
WUDEDOKRGHVHQYROYLGRQRDQRGHQDGHIHVDPHOKRUDPHQWRHGLYXOJDomRGDVQRVVDV
5DoDV&DQLQDV$XWyFWRQHVPDVWDPEpPVDEHTXHPXLWRPDLVKDTXHID]HUSDUDTXHDV
PHVPDV VHMDP UHSRVWDV D QtYHLV  PRUIROyJLFRV H IXQFLRQDLV  FRP TXDOLGDGH H HP
Q~PHURV PHQRV SUHRFXSDQWHV TXDQWR D VXD FRQVHUYDomR H SUHVHUYDomR 7HPRV QR
HQWDQWR FRQVFLrQFLD SOHQD GDV OLPLWDo}HV ILQDQFHLUDV H WHPSRUDLV FRP DV TXDLV QRV
GHEDWHPRVQRGLDDGLDGRQRVVR&OXEH
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&RPLVVmR 7pFQLFD 




'XUDQWHRDQRGHD&7DWUDYpVGRVHXQ~FOHRH[HFXWLYRRXUHSUHVHQWDGDSRU
HOHPHQWRVTXHRLQWHJUDPWUDWRXGRVVHJXLQWHVDVVXQWRV

 6ROLFLWRXDWRGRVRV&OXEHVGH5DoDV$XWyFWRQHVHDWRGDVDV&RPLVV}HVGR&3&
D GHVLJQDomR GRV UHVSHFWLYRV GHOHJDGRV MXQWR GHVWD &RPLVVmR SDUD R WULpQLR
LQLFLDGRHP
 5HDSUHFLRXFRPHOHPHQWRVGD&RPLVVmRGH5DoDV3RUWXJXHVDVHGD'LUHFomRGR
&3& DV WUDGXo}HV LQJOHVDV GRV (VWDO}HV ILQDLV DFWXDOL]DGRV GH WRGDV DV UDoDV
SRUWXJXHVDV UHFRQKHFLGDV HP GHILQLWLYR WHQGR FKHJDGR ILQDOPHQWH jV YHUV}HV
ILQDLVHPOtQJXDLQJOHVDTXHHVWmRHPIDVHGHHQYLRSDUDDDSURYDomRILQDOGD)&,
 3URS{V j 'LUHFomR XPD SUpVHOHFomR GH IRWRV LOXVWUDWLYDV GDV YiULDV UDoDV
SRUWXJXHVDV FRUSRLQWHLURGHSHUILOHFDEHoDGHIUHQWH GHVWLQDGDVDDFRPSDQKDU
RIURQWLVStFLRGR(VWDOmR
 &RODERURX DWUDYpV GR 3UHVLGHQWH H VHP HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD R &3& QR
UHJLVWRLFRQRJUiILFRHDYDOLDomRFLQRWpFQLFDGHQRYRVH[HPSODUHVGDVUDoDVFRP
HVWDWXWR SURYLVyULR  %DUEDGR GD 7HUFHLUD H &mR GH *DGR 7UDQVPRQWDQR
VREUHWXGRQRVORFDLVGHRULJHP
 &RODERURX DWUDYpV GR 3UHVLGHQWH H VHP HQFDUJRV ILQDQFHLURV SDUD R &3& QR
UHJLVWRLFRQRJUiILFRGHFmHVGRJUXSRFDQLQRGHVLJQDGRQR$OJDUYHFRPR&mRGR
%DUURFDO
 &RODERURXQDSUHSDUDomRILQDOGRWUDEDOKR´7KH$]RUHV&DWWOH'RJµDSUHVHQWDGR
FRPR VXSRUWH FLQR WpFQLFR H FLHQWtILFR QR SURFHVVR GH DFUHGLWDomR H
UHFRQKHFLPHQWR LQWHUQDFLRQDO GHILQLWLYR GD UDoD DXWyFWRQH &mR GH )LOD GH
60LJXHOSRUSDUWHGD)&,
 3URVVHJXLX FRQWDFWRV YLVDQGR R HVWDEHOHFLPHQWR GH SURWRFRORV GH HVWXGR H
GHVSLVWH GH GRHQoDV FDQLQDV GR IRUR JHQpWLFR QDV YiULDV UDoDV FRP SDUWLFXODU
UHDOFHSDUDDVGRIRURRIWDOPROyJLFR
 ,QLFLRXHPHVWUHLWRFRQWDFWRFRPHOHPHQWRVGD'LUHFomRHGD&RPLVVmRGH-Xt]HV
DHVWUXWXUDomRHSURJUDPDomRGHFXUVRVGHIRUPDomRWpFQLFDFRQWtQXDSDUD-Xt]HV
GH([SRVLo}HVSDUD-Xt]HVGH3URYDVGH7UDEDOKRHSDUDFDQGLGDWRVGHVVDViUHDV
FXUVRVTXHLUmRGHFRUUHUHP
 'LVSRQLELOL]RXPHLRVKXPDQRVHDOJXPVXSRUWHLQIRUPiWLFRSDUDDSRLRGHDFo}HV
GH IRUPDomR FLQR WpFQLFD QDV iUHDV GH PRUIRORJLD FRPSRUWDPHQWR H IXQomR
RUJDQL]DGDV SRU &OXEHV GH 5DoDV DXWyFWRQHV H HQWLGDGHV YiULDV GHVWLQDGDV D
FULDGRUHV SURSULHWiULRV H LQWHUHVVDGRV DVVRFLDGRV GH &OXEHV GH 5DoDV
SRUWXJXHVDVHDLQGDDHVWXGDQWHVHLQWHUHVVDGRVQmRILOLDGRV
 (ODERURX3ODQRGH$FWLYLGDGHVHSURSRVWDGH2UoDPHQWRSDUDRDQRGH
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