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Exmos. Srs.  

Clubes Associados FONP 

Criadores FONP 

Póvoa de Varzim, 24 de Maio de 2019 

 

Assunto: registo DGAV 
 

Exmos. Srs., Caros colegas 

 

De acordo com o combinado na última AG do dia 18 de Maio, a FONP definiu um protocolo 

com a DGAV-Direção Geral de Alimentação e Veterinária que permitirá que todos os 

associados FONP cumpram o previsto na Portaria 86/2018 e legislação conexa 

(Registo obrigatório de criadores de aves de companhia). 

 

Através deste protocolo, todos os criadores ativos da FONP ficaram automaticamente registados, 

quando inseridos na base de dados da FONP.  

 

Para a efetivação desta inserção, disponibilizamos os documentos a preencher e assinar pelos 

nossos sócios aquando do respetivo pedido inicial de anilhas e pagamento da quota federativa.  

 

Esses impressos são: 

-impresso de consentimento RGPD 

-requerimento de registo DGAV 

-declaração de responsabilidade 

-formulário de declaração de dados 

 

Lembramos que estes documentos devidamente preenchidos e assinados devem ser enviados a 

FONP, ao cuidado do Diretor FONP Fábio Lopes para o email fonp2017@gmail.com ate uma 

mailto:fonp2017@gmail.com
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semana depois de cada pedido de anilhas. Com este envio devem os clubes enviar também o 

ficheiro Excel do clube já com os dados dos seus criadores inseridos. 

 

Como informado na AG, para os três primeiros pedidos anilhas 2020 este prazo foi definido como 

sendo ate 30 de Setembro de 2019. 

 

Enviamos em anexo cópia da apresentação PowerPoint com explicação do tema.  

 

Em caso de dúvidas podem contactar a FONP pelos meios habituais. 

 
 
 
Sem mais de momento, com os melhores cumprimentos e um abraço de amizade 

 
 
 
A Direção 

 
 

 
 
 


