
Clube Português de Canicultura

PLANO DE ACTIVIDADES 2011

Conforme estipulado a Direcção do CPC apresenta para aprovação aos seus associados o plano de 
actividades e orçamento previsional para o ano de 2011.
Numa conjuntura económica francamente adversa, a realização deste plano inclui inevitavelmente 
diversas medidas de contenção, prevendo-se uma diminuição signi icativa do número de registos nos 
Livros de Origem ao longo do ano de 2011.

Assim no nosso plano de actividades para 2011 destacamos:

DIRECÇÃO

Para além do habitual trabalho de gestão e administração, dentro das nossas atribuições estatutárias 
iremos:

- Representar o CPC ou nomear os seus representantes, em diversos eventos, colóquios, visitas de 
estudo, congressos, simpósios ou reuniões o iciais em Portugal ou no estrangeiro;

- Representar o CPC em reuniões de diversas Comissões da FCI e da Assembleia da sua Secção Europa 
e subsecção Mediterrânea;

- Representar o CPC em eventos promovidos pelo The Kennel Club e pelo American Kennel Club 
assim como em quaisquer outros eventos considerados de interesse para o clube;

- Manter o excelente relacionamento tido no decorrer do ano de 2010 com as Entidades O iciais, 
nomeadamente a DGV, no sentido de dar continuidade ao nosso trabalho de sensibilização para 
as realidades da canicultura portuguesa, prestando-lhes também toda a nossa colaboração na 
implementação da legislação em vigor;

- Manter a atribuição de subsídios aos representantes o iciais das equipas nacionais das diversas 
modalidades de trabalho nas suas representações nos eventos mundiais e europeus da FCI;

- Atribuir prémios aos vencedores dos Concursos O iciais;
- Dar continuidade aos projectos de apoio às raças portuguesas, nomeadamente na estabilização das 

raças Cão de Gado Transmontano e Barbado da Terceira, atribuindo patrocínios aos projectos das 
suas associações;

- Dar início ao Projecto de Estudo do Cão de Barrocal Algarvio;
- Dar apoio e continuidade à recolha de sangue das raças Cão de Gado Transmontano e Barbado da 

Terceira tendo em vista levar a cabo testes de paternidade para de inição do genoma racial;
- Dar apoio técnico e material a todos os concursos que visem a divulgação do Cão de Gado 

Transmontano e do Barbado da Terceira nomeadamente na região do seu solar; 
- Dar apoio técnico aos Concursos do Cão do Barrocal Algarvio tendo em vista estabelecer o estalão 

provisório dessa raça;
- Apresentar o estalão de initivo do Cão de Gado Transmontano para aprovação;
- Continuar a patrocinar acções que visem o despiste de doenças hereditárias;
- Continuar a promover fóruns para canicultores e criadores sobre temas de canicultura;
- Organizar e coordenar os calendários de todos os eventos de canicultura para o ano de 2011;
- Nomear delegados a todas as provas, concursos, exposições ou outras realizações;
- Continuar a dar apoio técnico às exposições caninas que se realizam em Portugal criando para tal 

efeito novas parcerias com edilidades ou renovando as existentes;
- Organizar as exposições do Clube Português de Canicultura no Norte e em Lisboa assim como a 

Exposição de Raças Portuguesas comemorativa do Dia de Portugal;
- Organizar os Concursos Anuais e suas inais;

ORÇAMENTO 2011

Descrição Despesas Receitas

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO DO CPC 102 500 73 000

 Direcção 22 000

 Delegados 8 000

 Deslocações às diversas reuniões da FCI 12 000

 Gabinete de Comunicação e Imagem 5 000

 Prémios e Concursos Anuais 10 000 15 000

 Projectos de Raças Portuguesas 15 000

 Subsídios aos Clubes de Raça 10 000

 Subsídios para Cães de R. Port. c/ CACIB/CACIT 500

 Publicações diversas e Relatórios O iciais 20 000

 Jóias e Quotas de Sócios 28 000

 Patrocínios 30 000

LIVRO DE ORIGENS 14 250 390 000

 Outros - Comissão do Livro de Origens 1 250

 Registos e A ixos 390 000

 Testes de ADN / Microchips / Leitores 10 000

 Veri icações de Ninhadas 3 000

EXPOSIÇÕES 149 200 186 500

 Outros - Comissão de Exposições 7 000

 72/73.ª ECI Norte (2011) 70 000 38 000

 117.ª/118.ª ECI Lisboa 35 000 35 000

 74ª/75.ª ECI Norte (2012) 2 000 500

 ECERP Dia de Portugal 2 000 500

 Apoio à Organização de Exposições 20 700 53 000

 Taxas por Exemplares Inscritos 39 500

 Taxas Homologação de CAC 7 000

 Taxas Homologação CACIB 10 000 12 000

 Concursos 1 000

 Material de Divulgação 2 500

PROVAS DE CAÇA 6 000 1 000

 Provas de Cães de Parar 5 000 1 000

 Taxas de Homologação CACIT 1 000

PROVAS DE TRABALHO 16 300 5 500

 Agility 3 000 1 200

 Cães de Utilidade - Busca e Salvamento 2 000

 Cães de Utilidade - Mondioring 1 800 1 300

 Cães de Utilidade - RCI 3 000 1 000

 Obediência 4 000 2 000

 Provas Pr. Cães de Água 2 500

JUÍZES 5 000

 Comissão de Juízes 2 000

 Formação 3 000

RAÇAS PORTUGUESAS 9 000

COMISSÃO TÉCNICA 4 000

ASSEMBLEIA GERAL 1 500

CONSELHO DISCIPLINAR 1 000

CONSELHO FISCAL 1 000

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 14 000

 Software especí ico 4 000

 Equipamento informático 5 000

 Renovação do sistema informático 5 000

GERAIS 328 300 2 300

 Custos com Pessoal 184 000

 Electricidade, Água e Comunicações 52 000

 Material de Escritório 21 000

 Rendas, Alugueres, Conservação e Reparação 10 600

 Seguros 9 000

 Transportes, Deslocações e Estadas 9 100

 Limpeza, Higiene e Conforto 3 500

 Artigos para Oferta 3 700

 Vigilância e Segurança 600

 Trabalhos Especializados 20 000

 Material de Divulgação 4 000

 Livros e Documentação Técnica 800

 Publicidade 800

 Edições e Vendas de Mercadorias 10 000 1 500

TOTAIS 651 050 658 300



- Promover um maior desenvolvimento da canicultura a nível regional;
- Organizar fóruns para criadores e canicultores sobre temas diversos de canicultura;
- Continuar a publicação anual, em formato electrónico, dos Livros de Origens.

Sócios e Canicultores
- Continuar a enviar a todos os sócios o respectivo cartão;
- Enviar a todos os sócios uma agenda no Natal.

Taxas, isenções e apoios
- Continuar a subsidiar anualmente os clubes de Raças Portuguesas;
- Continuar a isentar do pagamento de taxas, os clubes de raça na realização de duas provas de caça 

prática anuais;
- Continuar a criar projectos de apoio especí ico às raças portuguesas recentemente reconhecidas ou 

por reconhecer.

Gabinete de Tecnologias da Informação

- Continuar a promover a manutenção e actualização do parque informático do CPC, plani icando e 
adquirindo novo hardware quando necessário;

- Manter o site e prepará lo para trabalhar em conjunto com o novo software especí ico;
- Colaborar na edição de diversas publicações em formato electrónico.

Gabinete de Comunicação e Imagem

- Apoiar a organização e realização das exposições do CPC e das exposições que tenham o apoio 
técnico do CPC, ou que sejam organizações conjuntas do CPC e outras entidades;

- Colaborar com as revistas da especialidade fornecendo-lhes os elementos necessários para a 
divulgação de todos os resultados dos eventos realizados durante o ano.

REGIÕES

Norte

- Promover e apoiar diversas actividades cinológicas na região;
- Utilizar o espaço da Delegação do Norte para a realização de colóquios, fóruns e seminários sobre 

as actividades cinológicas;
- Promover o convívio dos sócios da região Norte.

Sul

- Promover e apoiar actividades cinológicas na região.

Açores

- Apoiar a realização de actividades cinológicas na região.

LIVRO DE ORIGENS

- Publicar o volume do Livro de Origens relativo ao ano 2010.

EXPOSIÇÕES

- Aprovar os programas das exposições a realizar ao longo do ano;
- Organizar as Exposições Internacionais Quali icativas de Campeonato do Norte e de Lisboa e a 

Exposição Especializada de Raças Portuguesas do Dia de Portugal; 
- Colaborar na organização e dirigir tecnicamente as exposições que sejam realizadas em conjunto 

com entidades camarárias ou outras;
- Apoiar tecnicamente a realização dos Concursos O iciais;
- Elaborar o Calendário de Exposições para 2011 e 2012;
- Elaborar os regulamentos dos Concursos Anuais 2011.

PROVAS DE CAÇA

- Criar condições para a realização do Troféu Pereira de Castro (Field Trial de Verão) destinado 
exclusivamente a exemplares nascidos em Portugal;

- Continuar a desenvolver métodos de selecção, adaptados a cada evento internacional com o 
objectivo de garantir participações ao mais alto nível, como as ocorridas nos últimos anos;

- Criar incentivos com o objectivo de fomentar a criação nacional;
- Desenvolver mecanismos para a efectivação de Provas de Trabalho para Podengos e Retrievers;
- Desenvolver em conjunto com a Subcomissão Norte a descentralização das provas de trabalho;
- Propor alterações ao regulamento de Juízes de Cães de Parar;
- Propor alterações ao regulamento de Provas de Cães de Parar.

PROVAS DE TRABALHO

Agility

- Dar início ao funcionamento de uma nova estrutura organizativa para a gestão do Agility;
- Recepcionar candidaturas e organizar o calendário nacional de provas;
- Promover a organização da Taça de Portugal de Agility;
- Organizar seminários sobre a modalidade;
- Organizar as tabelas classi icativas do campeonato e outros troféus.

Busca e Salvamento

- Promover seminários e cursos de formação nas áreas da Busca e Salvamento e da Segurança 
Privada.

Cães de Utilidade - Mondioring

- Realizar uma Taça de Portugal de Mondioring;
- Promover a organização de seminários de formação de Treinadores e de Homens Assistentes de 

Treino;
- Promover a organização de uma Selecção de Homens Assistentes de Provas;
- Promover a realização de Testes de Sociabilidade em todas as provas;
- Emitir as Credenciais de Treinadores e Homens Assistentes de Treino;
- Elaborar o calendário do Campeonato 2011/ 2012;
- Elaborar o Ranking Nacional da modalidade;
- Apoiar a ida da equipa portuguesa ao Campeonato do Mundo de Mondioring.

Cães de Utilidade - RCI

- Organizar o Calendário Nacional;
- Elaborar o Ranking Nacional da modalidade;
- Divulgar e apoiar a modalidade;
- Apoiar a ida ao Campeonato do Mundo de RCI, da equipa portuguesa;
- Promover a organização de seminários de formação de Treinadores e de Figurantes de Treino;
- Realizar cursos de formação de juízes novos na modalidade;
- Promover a formação de Traçadores de Pista
- Promover a realização de Testes de Sociabilidade em todas as provas e em colaboração com os 

Clubes de Raça;
- Emitir as Credenciais de Treinadores e Figurantes de Treino.

Obediência

- Actualizar as formações já realizadas;
- Promover formações de Condutores, Formadores (monitores/treinadores), Organizações (provas), 

Juízes e Comissários;
- Promover seminários sobre Obediência de Competição e de preparação da Selecção Nacional de 

Obedience;
- Criar e realizar a prova anual Troféu Ibérico de Obedience;
- Incentivar a actual política de divulgação da modalidade pelos meios de comunicação social, 

mantendo a publicação mensal de artigos e disponibilizando no site os artigos já publicados; 
- Incrementar a promoção e divulgação da modalidade em Portugal, nomeadamente através do site e 

de acções junto de veterinários e autarquias.

Pastoreio

- Dar apoio técnico à modalidade.

Provas Práticas para Cães de Água

- Realizar provas práticas de trabalho;
- Promover provas de Campeonato Nacional de Trabalho com disputa de CACT;
- Promover a realização de testes de TAN (Teste de Aptidão Natural);
- Colaborar com entidades o iciais e clubes da raça no estrangeiro na implementação de provas de 

trabalho.

JUÍZES

- Formar e examinar juízes de todas as áreas;
- Promover seminários e cursos de formação de juízes;
- Adaptar o Regulamento de Juízes do CPC ao da FCI.

RAÇAS PORTUGUESAS

- Promover a divulgação das raças portuguesas através da Comunicação Social;
- Colaborar com a Direcção e Comissão Técnica em acções que visem promover o valor das nossas 

raças, tendo em atenção as suas características morfo-funcionais;
- Colaborar com a Comissão Técnica e a Direcção sobre o levantamento e o estudo de populações 

caninas que se julguem poder merecer reconhecimento futuro;
- Colaborar na organização da 9.ª Exposição de Raças Portuguesas no dia 10 de Junho possivelmente 

na Feira Nacional da Agricultura em Santarém;
- Promover a edição em inglês de apresentações em Powerpoint das diversas Raças Portuguesas;
- Colaborar com os clubes de raça na divulgação das nossas Raças Portuguesas promovendo 

encontros de trabalho com os seus dirigentes.

COMISSÃO TÉCNICA

- Realizar, na Primavera, a 2.ª jornada de um novo fórum dividido em 2 jornadas, tendo a primeira 
sido já realizada em 2010.

- Elaborar regulamentos para a utilização de sémen – congelado e refrigerado.
- Iniciar um protocolo com o Instituto Politécnico de Bragança no sentido de contribuir com 

elementos humanos e técnicos na administração de uma disciplina curricular sobre cino ilia;
- Cooperar com a Direcção do CPC no estudo do “Cão do Barrocal Algarvio”. 


