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Anilhas para 2013
Caros,
A Direção da FOP vem dar conhecimento das regras para as anilhas de 2013.
Na próxima época de anilhas vão haver cinco pedidos, sendo que no último vai ser cobrada uma
taxa de 5,00€ por pedido. As datas limite para as confirmações dos clubes são as seguintes:
− 1º pedido : 15-07-2012;
− 2º pedido: 07-10-2012;
− 3º pedido: 09-12-2012;
− 4º pedido: 24-02-2013;
− 5º pedido: 30-03-2013 (acrescido de 5,00€).
Umas das novidades para este ano, é a existência de mais um tipo de anilhas: as anilhas em aço
inox. Estas anilhas são oficiais e podem ser colocadas em aves que poderão ser enviadas a
concursos oficiais, quer em nacionais ou internacionais. Devido ao material das próprias anilhas,
elas não são coloridas. Destinam-se, especialmente a psitacídeos de médio e grande porte.
Para o ano de 2013, a FOP vai praticar os seguintes preços, consoante o tipo de anilhas:
− anilhas em alumínio colorido (normais) 0,35€;
− anilhas em alumínio reforçado colorido (especiais) 0,65€ (menos 0,05€ do ano anterior);
− anilhas em aço inox (não coloridas) 0,85€.
Como tem acontecido nos anos anteriores, as encomendas devem ser feitas no mínimo de 20
unidades em múltiplos de 10, por criador e por medida, no caso das anilhas normais. Para as
anilhas reforçadas e em aço, as encomendas devem ser feitas no mínimo de 10 unidades e em
múltiplos de 5 unidades, por cada medida.

Relativamente ao processo interno da FOP para os clubes registarem os seus pedidos, vai manterse na sua essência, podendo haver lugar a melhorias no sistema com o objetivo de criar novas
funcionalidades. Como os clubes já estão familiarizados com todo o processo, vamos ser rigorosos
com os cumprimentos dos prazos. Assim, e automaticamente, os pedidos não registados ou

não confirmados até ao fim do prazo de cada pedido, passarão para o pedido seguinte ou
serão anulados, no caso do último pedido. Note-se que a confirmação dos pedidos implica a sua
liquidação imediata e a informação do pagamento ao Tesoureiro e ao responsável pelo processo
das anilhas. Não serão considerados pedidos de anilhas dos clubes que não tenham liquidado a
quota federativa de 2012.
Relembra-se aos clubes, que conforme deliberado em Assembleia Geral aquando da aprovação do
Cartão de Criador, neste ano e no próximo, o custo é de 2,50€ para os criadores que ainda não o
tenham adquirido e que será válido até ao fim de 2014.
Na sequencia das melhorias implementadas, este ano passaremos a disponibilizar o impresso de
requisição de anilhas em formato «pdf» a partir da área reservada dos clubes. O impresso
encontra-se disponível no menu de anilhas e encontra-se personalizado de acordo com o clube. Os
prazos para entrega das requisições são fixados em cinco dias antes do limite da confirmação dos
pedidos no site 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

