
  

 

COMUNICADO 
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Na sequência dos comunicados anteriores, dos cancelamentos anunciados e das notícias 
veiculadas sobre o surto de COVID19, a Direção do CPC decidiu, de forma a contribuir para 
a proteção dos funcionários do Clube e de todos os agentes da Canicultura, estabelecer um 
período alargado de não realização de atividades e de restrições aos serviços prestados. 

Será ponderada a necessidade de prolongamento das medidas restritivas das atividades 
cinófilas que enumeramos neste comunicado, após o dia 9 de Abril, na sequência da 
avaliação da situação por parte do governo anunciada para essa data. 

 

CANCELAMENTO E/OU ADIAMENTO DE ATIVIDADES 

Todos os eventos agendados até ao dia 15 de Maio ficam cancelados: Exposições e 
Concursos Caninos; Provas de Caça; Provas de Agility, Obedience, IGP, Mondioring e 
Provas Práticas para Cães de Água. 

Não serão autorizados reagendamentos ou novos eventos até 15 de Maio.  

Ambas as sessões de confirmação de raça marcadas, Lisboa 25 de Março e Porto 8 de 
Abril, ficam adiadas para data a anunciar oportunamente. 

 

EXPOSIÇÕES 

Caso as exposições agendadas após 15 de Maio se mantenham, os prazos de inscrição 
serão ajustados de acordo com as restrições de funcionamento dos serviços em vigor. 

A situação de Concursos e Monográficas, tratando-se de eventos de menor impacto 
populacional, será avaliada pontualmente, caso a caso, visto a sua realização depender 
com frequência, também, de apoios de Autarquias ou Juntas de Freguesia e estarem 
integrados em eventos promovidos por essas entidades. 

Após o dia 9 de Abril será tomada uma decisão sobre as Exposições Caninas de Lisboa. 

Não havendo, para já, qualquer perspetiva sobre quando a realização de eventos voltará a 
normalizar, neste momento é demasiado prematuro fazer um plano sobre possíveis 
medidas transitórias relativas aos Troféus Anuais e/ou ao Campeonato Júnior. 

As taxas de inscrição recebidas relativas às exposições entretanto canceladas – Caldas da 
Rainha, Celorico de Basto, Arruda dos Vinhos e Elvas, serão devolvidas aos expositores da 
seguinte forma: preferencialmente permanecendo em crédito no CPC, podendo ser 
utilizadas em inscrições em próximas exposições, registos ou outros serviços oferecidos 
pelo CPC ou procedendo-se ao reembolso por transferência bancária, num momento a 
anunciar, sendo, neste caso, retido um valor de 8€ por expositor, para cobrir os encargos 
administrativos. 

 



  

 

AGILITY 

Dá-se imediatamente por terminado o Campeonato Nacional de Agility da época 2019/2020, 
sendo o atual ranking final. 

São canceladas todas as provas seletivas para o Campeonato do Mundo 2020, as seleções 
serão inteiramente baseadas no atual ranking.  

 

OBEDIENCE 

As provas adiadas poderão ser realizadas durante os meses de Verão em horário noturno. 

 

MONDIORING 

A seletiva/reciclagem de Homens Assistentes será adiada para data a anunciar. 

 

RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Tal como anteriormente anunciado os serviços administrativos do CPC permanecerão 
encerrados ao público até aviso em contrário. Os serviços estarão completamente 
encerrados nos dias 9, 10 e 13 de Abril. 

Caso não venha a ser decretado o fecho generalizado das atividades que implique o fecho 
dos serviços do CPC, mas se venha a revelar necessário prolongar as restrições ao 
funcionamento, o Clube ficará encerrado para férias nas duas primeiras semanas de Maio, 
reabrindo a 18 de Maio, com o regime de funcionamento que então for estabelecido. 

A partir de 17 de Março, para além do atendimento presencial estar suspenso, de forma a 
promover o maior isolamento social dos funcionários, a secretaria de Lisboa assegurará os 
serviços apenas com 2 colaboradores e a secretaria do Porto manter-se-á em 
funcionamento apenas com 1 colaborador. 

Durante o período em que vigorar esse regime de atendimento, os colaboradores terão uma 
escala rotativa com 5 dias de duração, mantendo-se de prevenção o colaborador que não 
se encontrar a efetuar serviço. 

Aos utentes dos nossos serviços solicitamos que recorram, sempre que possível, ao 
correio eletrónico para solicitar os serviços de que necessitem. Não sendo possível 
recorrer a esse meio, poderão enviar a documentação necessária por correio. 
Independentemente da forma que contacto, via eletrónica ou correio tradicional, 
solicitamos que os pagamentos sejam realizados por transferência bancária e se 
abstenham o mais possível de recorrer a cheque ou vale postal. 

Durante o período de serviço restrito apenas serão assegurados os serviços relativos a 
registos, não sendo realizados quaisquer licenças, cadernetas ou outros ligados às 
modalidades desportivas, entretanto também elas suspensas. 

 

 



  

 

De forma a que seja possível maximizar a utilização do correio eletrónico, será 
transitoriamente autorizado o envio por esse meio de declarações de ninhada (1.ª fase) e 
pedidos de registo de ninhada e individuais (2.ª fase). No caso de ninhadas em que o 
criador não coincida com o proprietário do progenitor manter-se-á a necessidade de entrega 
do documento original, mas esta poderá ocorrer em momento posterior. 

Os pedidos de passagem de inscrição provisória a registo definitivo em nome do criador, 
poderão também ser realizados por correio eletrónico. 

Manter-se-á a necessidade de entrega de documentação por via postal nos casos de 
transferência de propriedade, pedigrees de exportação e registo de cães importados. 

As inscrições provisórias fora de prazo serão convertidas em registo definitivo apenas com 
o pagamento das sobretaxas, ficando suspensa a necessidade de confirmação de raça. 

 

REUNIÕES DE DIREÇÃO, ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

Durante este período, as reuniões que se revelarem necessárias para manter em 
funcionamento a canicultura e a cinofilia serão, sempre que possível, realizadas recorrendo 
a sistemas de tele ou videoconferência. 

 
 
 
Esperamos poder, a partir dos prazos estipulados, reiniciar a nossas diversas atividades no 
âmbito da canicultura nacional e de alguma forma recuperar o tempo perdido. 
 
Reiteramos a nossa principal recomendação a todos os Canicultores Portugueses neste 
momento de tanta incerteza:   
 
Protejam-se, protejam as vossas famílias e garantam o bem-estar dos vossos cães 
preparando-vos para o período de contenção social que se avizinha, fiquem em casa 
sem sair desnecessariamente e sigam as instruções oficiais sem as minimizar. 
 
Estamos todos a enfrentar um período muito difícil para o nosso país e para a humanidade.  
 
FORÇA CPC! FORÇA PORTUGAL! 
 
Bem hajam. 
 
 
Lisboa, 16 de Março de 2020 

 

Carla Molinari 
Presidente da Direção 


