
            Pastor Alemão Clube de Portugal Fundado 2004 Membro WUSV                                           O PACP é única entidade em Portugal filiada na WUSV

PASTOR ALEMÃO CLUBE DE PORTUGAL

Regulamento para Obtenção de Aptidão para Reprodução 

Generalidades
Este regulamento tem como intuito cumprir os objectivos estabelecidos nos estatutos e no 
regulamento interno do clube, sendo aprovado pela direcção. Este regulamento entra em 

vigor a partir da data da sua publicação e obrigatório para a totalidade dos seus associados.

1.

2.

Capítulo I Normas

Todos os Cães de Pastor Alemão – Machos e Fêmeas – que venham a ser utilizados para re-
produção devem ter obtido previamente a Certificação de Apto para Reprodução, antes de 
serem utilizados como reprodutores.

O Coordenador de Reprodução é a pessoa habilitada a realizar esta certificação e apenas o 
poderá fazer desde que o exemplar reúna os seguintes requisitos:
- Ser sócio do PACP com quotas em dia;

- Certificado de Registo Definitivo reconhecido pela WUSV/FCI.

- Ter aprovação  no exame de avaliação do teste de carácter para nascidos após 01.01.2021;

- Nas provas de morfologia do PACP/WUSV, ter obtido a classificação mínima de “ BOM” nas 
classes de: Muito Jovem, Jovens e Aberta.

- Relatório de diagnóstico de isenção de Displasia da Anca e do Cotovelo original emitido pe-
las entidades competentes, reconhecido pela WUSV (graus permitidos A,B ou C).

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

- Ter a idade mínima de 20 meses  para fêmeas e de 24 meses para machos  e máxima de 
10 anos.

- Ter efectuado o pagamento do montante para a emissão do Certificado de Apto para a Re-
produção conforme tabela de preços em vigor.

3. No caso de recurso a exemplares nascidos fora do âmbito do PACP/WUSV aplicam-se as regras 
de cria do PACP:
Todos exemplares nascidos após 1 de janeiro de 2021, para serem utilizados na criacção do 
PACP, têm de possuir o teste de carácter;
Restantante regulamento aplica-se as regras de harmonização da WUSV que estão em 
pleno vigor desde de 1 janeiro de 2022.

Argivai, 01 de Janeiro de 2022 Responsável de cria PACP.


