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1. Objetivo
O presente documento visa procidementar o Pedido de kit de ADN através do CPCPA ao departamento de
Reprodução.

2. Âmbito
Todo e qualquer pedido de kit de ADN rege-se de acordo com este procedimento, o qual tem de ser
escrupulosamente respeitado e seguido de forma a que todo o processo decorra sem atrasos inerentes ao
não cumprimento do estipulado neste procedimento

3. Descrição
A requisição de Kit de ADN é feita por email ao coordenador de reprodução através de:
1→envio de email para reproducao@cpcpa.pt
No sujeito do email deve incluir pedido de Kit de ADN (nome do exemplar e Nº Livro de Origens), assim como
a morada em que deseja receber os impressos.
Deverá acompanhar o email os seguintes documentos:
•

Digitalização do titulo de propriedade do exemplar para provar que o exemplar pretençe a quem faz o
pedido

•

Digitalização do livro de origens do exemplar

•

Comprovativo de pagamento ;
- da taxa de CTT
- da caderneta do exemplar ( caso o mesmo não a possua)
- da taxa de leitura e certificação escolhida
- da taxa administrativa especial para não sócios (20€)

2→ Após receber os impressos na sua morada, pode marcar a colheita junto de médico veterinário possuidor
de cedula proficional.
3→ No dia da colheita deverá levar preenchidos os impressos com caneta de tinta preta ou azul, letra escrita
à máquina (ABCDEFGH....) todo e qualquer conteudo severá ser bem legivél.
4→ Após efectuar a colheita , deverá efectuar o pagamento da sua responsabilidade ao MV e trazer consigo
os impressos devidamente assinados e carimbados pelo médico Veterinário.
5→ Enviar por CTT os impressos assim como a fotocópia do livro de origens do exemplar e cópia do registo
de prorpiedade do mesmo e caderneta do exemplar caso já a possua, para o endereço do Coordenador de
Reprodução:
Paulo Leonardo
Rua São Jacinto, 38
Casais de Ponte
2500-431 COTO

Verificar no website www.cpcpa.pt , qual a revisão disponivél deste documento à data de consulta.
Em caso de dúvidas por favor contactar através do email: info@cpcpa.pt .
Pagamentos por transferência Bancária para o IBAN: PT50 0035 0093 00045071 630 95
CPCPA Mxx de xx-xx-xxxx REVxx
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6→ os impressos serão enviados com um maximo de 5 dias uteis após a sua rececção para a alemanha (SV)
pelo coordenador de reprodução juntamente com as fotocopias do Livro de origens , titulo de propriedade e
Caderneta do Exemplar.
7→ Após receber de volta os resultados e documentos averbados o Coordenador de Reprodução remeterá a
caderneta do exemplar para a morada indicada anteriormente pelo proprietário.
8→ Todo o processo apenas será iniciado por parte do Coordenador de Reprodução após a confirmação do
pagamento pelo meio dos comprovativos enviados.

4. Anexos
Modelo de preenchimento do impressos ADN

5. Revisões
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revisão
00
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Criação do Procedimento

Aprovado pela direção em 27 de Abril de 2021
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