FEDERAÇÃO ORNITOLÓGICA PORTUGUESA CULTURAL
E DESPORTIVA – FOP
Informação FOP nº 83 de 18-10-2012
Comunicado aos clubes da Direção da FOP
Caros clubes associados,
Mais uma vez, e lamentavelmente, apenas compareceram na última Assembleia Geral
Extraordinária de clubes FOP, 11 dos 36 clubes filiados, isto apesar das matérias que compunham a
ordem de trabalhos serem muito importantes e do interesse geral dos clubes e criadores em
matéria fiscal e em outras matérias que dizem diretamente respeito à legalidade e às imposições
de várias ordens das espécies a expor, nomeadamente as sujeitas a intervenção de organismos
como o ICNF, SEPNA e ASAE. De um modo generalizado, o desinteresse pelos vistos é total, não se
dando qualquer grau de importância ao mesmo, e a esmagadora maioria dos clubes ausentes nem
sequer se preocupou em tentar saber o que se passou, ou como se defender legalmente da
legislação imposta.
Nesse contexto a FOP tem disponível a partir de hoje, apenas na área reservada aos seus Clubes,
um parecer que encomendou e adquiriu a um conceituado gabinete de Direito Fiscal, o qual
explica de uma forma detalhada o que devem fazer os Clubes, os criadores, e todos os agentes
envolvidos nas exposições FOP.
Como se trata de matérias complicadas e descritas numa linguagem que não estará de uma forma
linear ao alcance do comum do criador (apenas por que são matérias muito técnicas), procuramos
nessa mesma AGE explicitar essa linguagem e assim poder esclarecer e retirar todas as dúvidas.
A partir deste momento, a FOP declina qualquer responsabilidade, em problemas ou situações que
advenham do não conhecimento deste documento e do seu teor, ou de problemas que possam
ocorrer com algumas destas entidades oficiais em qualquer exposição de Clubes que não
compareceram ou que não se preocuparam minimamente com estas matérias.
Estamos no entanto à disposição para colaborar e ajudar a resolver, (se eventualmente for

levantado algum auto ou apreensão) qualquer problema que se coloque e relacionado com estas
matérias, embora, como já foi dito, declinemos qualquer tipo de responsabilidade na ocorrência
dos mesmos.
Quanto à lista de Classes que que está disponível na página da FOP, informa -se também, que essa
lista de Classes é a que a FOP aconselha aos seus Clubes filiados, e diz respeito unicamente a
Classes a apresentar em exposições FOP, sendo que também tem sido permitido o alargamento
para além dessas classes, em algumas exposições temáticas, sendo no entanto a responsabilidade
dessas listas dos Clubes organizadores dessas exposições e não sejam alargadas as Classes para
além dos limites do que o Colégio da FOP - CTJ, considere razoável.
Informamos ainda que a lista de Classes a praticar no Campeonato Nacional 2012, é uma lista
própria, diferente, e a que foi acordada pelas duas Federações (FOP e FONP), e pelos seus dois
Colégios (CTJ e CNJ) , e que a mesma apenas constará no site do 67º Campeonato Nacional de
Ornitologia 2012 a ocorrer em Vila Franca de Xira, sob a égide da FOP.

Melhores cumprimentos.
Pela Direção da FOP,
José Paulo Correia
(Secretário Geral da FOP)
j.p.correia@fop.com.pt
http://fop.com.pt

