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PASTOR ALEMÃO CLUBE DE PORTUGAL

Regulamento para Obtenção de Aptfidão para Reprodução 

Generalfidades
Este regulamento tem como fintufito cumprfir os objectfivos estabelecfidos nos estatutos e no 
regulamento finterno do clube, sendo aprovado pela dfirecção. Este regulamento entra em 
vfigor a partfir da data da sua publficação e obrfigatórfio para a totalfidade dos seus assocfiados.

1.

2.

Capítulo I Normas

Todos os Cães de Pastor Alemão – Machos e Fêmeas – que venham a ser utfilfizados para re-
produção devem ter obtfido prevfiamente a Certfificação de Apto para Reprodução, antes de 
serem utfilfizados como reprodutores.

O Coordenador de Reprodução é a pessoa habfilfitada a realfizar esta certfificação e apenas o 
poderá ifazer desde que o exemplar reúna os segufintes requfisfitos:
- Ser sócfio do PACP com quotas em dfia;

- Certfificado de Regfisto Definfitfivo reconhecfido pela WUSV/FCI.

- Ter aprovação  no exame de avalfiação do teste de caracter para nascfidos após 01.01.2021;

- Nas provas de morifologfia do PACP/WUSV, ter obtfido a classfificação mínfima de “ BOM” nas 
classes de: Mufito Jovem, Jovens e Aberta.

- Relatórfio de dfiagnóstfico de fisenção de Dfisplasfia da Anca e do Cotovelo orfigfinal emfitfido pe-
las entfidades competentes, reconhecfido pela WUSV (graus permfitfidos A,B ou C).

- Exame de ADN comprovado ou armazenado, reconhecfido pela WUSV.

- Ter a fidade mínfima de 20 meses  para ifêmeas e de 24 meses para machos  e máxfima de 
10 anos.

- Ter eifectuado o pagamento do montante para a emfissão do Certfificado de Apto para a Re-
produção coniforme tabela de preços em vfigor.

3.No caso de recurso a exemplares nascfidos ifora do âmbfito do PACP/WUSV aplficam-se as regras 
de crfia do PACP:

Todos exemplares nascfidos após 1 de janefiro de 2021, para serem utfilfizados na crfiacção do 
PACP, têm de possufir o teste de caracter;

Restantante regulamento aplfica-se as regras de harmonfização da WUSV que estão em 
pleno vfigor desde de 1 janefiro de 2022.
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4. Crfiadores / Proprfietárfios de cães reprodutores

Os  proprfietárfios  de  Cães  de  Pastor  Alemão  que  desejem  fintegrar  o  lfivro  genealógfico 
de um clube pertencente à WSUV (Proprfietárfios de machos e de ifêmeas) têm obrfigato-
rfiamente de ser sócfios do clube em questão.” (§4 número 3.8  do regulamento WUSV 
Orfientações Gerafis para a Crfiação do Cão de Pastor Alemão no âmbfito da WUSV)
Versão de 16.05.2018

Responsável de crfia PACP.

Argfivafi, 01 de Janefiro de 2022 


