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Associação Ornitofilia Nacional / BVA Portugal 

SECÇÃO I  
ORGANIZAÇÃO DIRECTIVA E GESTÃO  

Artigo 1º – Denominação  

1. O presente regulamento diz respeito ao projeto de “convoyage” portuguesa 2019 à “B.V.A. 

Masters 2018” organizado pela “Belgische Vereniging Agaporniden” [B.V.A.] a realizar a 14 e 15 

de setembro, em Aalst, na Bélgica; 

Artigo 2º – Organização  

1. A responsabilidade institucional da “convoyage” portuguesa 2019 à B.V.A. Masters é da 

associação Ornitofilia Nacional [O.N.]/BVA Portugal; 

2. A responsabilidade organizativa é de Carlos Macedo e António Castanheira sob a tutela da 

O.N./BVA Portugal; 

3. Em qualquer momento ambos poderão, em conjunto, atribuir a qualquer instituição ornitófila / 

ornitológica que cumpra os requisitos de “Clube Organizador” definido no artigo 5º a 

coresponsabilidade organizativa; 

Artigo 3º – Responsabilidade económica  

1. A gestão económica é da associação Ornitofilia Nacional [O.N.]; 

2. A O.N. garante a gestão dos meios e proveitos económicos necessários para a viabilidade 

executiva do projeto; 
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SECÇÃO II  
DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DE PATROCÍNIO  

Artigo 4º – Definição do patrocínio  

1. Define-se como Patrocinador qualquer instituição que possa gerar proveito económico ou outro, 

direto ou indireto, a favor do projeto ou da O.N.; 

2. Patrocínio Associativo será aquele com origem numa associação ou clube ornitófilo; 

3. Patrocínio de Empresa será aquele com origem numa empresa comercial; 

Artigo 5º – Patrocínio Associativo  

1. O Patrocínio Associativo pode assumir as seguintes formas:  

o Clube Organizador no caso do pagamento de 400,00€ ou superior; terá o direito a constar 

em espaço publicitário definido como “unidade” em todos os espaços destinados à 

Organização, nomeadamente no cartaz; terá ainda direito a tomar parte nas decisões 

organizativas a assumir pelas entidades definidas no artigo 2º;  

o Clube Associado no caso do pagamento de 100,00€; ser-lhe-á atribuído um espaço 

publicitário definido como 2/3 de unidade em todos os espaços destinados à Organização, 

nomeadamente no cartaz do projeto; 

Artigo 6º – Patrocínio de Empresa  

1. O Patrocínio Empresarial pode assumir as seguintes formas:  

o Patrocinador Principal por pagamento de 1000,00€; terá o direito a um espaço 

publicitário de 1 unidade em todos os espaços destinados à Organização, nomeadamente 

no cartaz do projeto, página inteira na revista da BVA Portugal e no catálogo da IberAves;  

o Patrocinador Geral através do pagamento de 100,00€; terá o direito a um espaço 

publicitário referido como ½ unidade em todos os espaços destinados à Organização, 

nomeadamente no cartaz do projeto, ¼ de página na revista da BVA Portugal e no 

catálogo da IberAves;  

o Patrocinador de Mérito atribuído pela Organização em conjunto pelas entidades 

definidas no artigo 2º; terá o direito a um espaço publicitário referido como ½ unidade 

em todos os espaços destinados à Organização, nomeadamente no cartaz do projeto e 

no catálogo da IberAves / Erythrura; 

 



4  Regulamento Técnico da Convoyage à BVA Masters 

  

   associação Ornitofilia Nacional   

  

  

SECÇÃO III  
DISPOSIÇÕES NORMATIVAS DE EXPOSITOR  

Artigo 7º – Definição do expositor  

1. Define-se como Expositor qualquer criador que seja ou não associado de Clube Organizador e seja 

validado pela Organização, como definida no artigo 2º, a inscrever aves neste serviço de 

“convoyage”; 

2. Em qualquer caso terão as suas aves de possuir STAM de algum clube federado na F.O.N.P. ou 

F.O.P. ou ainda de um dos clubes, B.V.A.; 

3. Os expositores poderão ser:  

o associados da O.N./BVA Portugal ou de outro Clube Organizador, segundo o artigo 2º; a 

estes não serão cobrados valores por transporte das aves; não haverá critério preferencial 

em qualquer escolha por antiguidade de associado desses clubes;  

o não associados da O.N./BVA Portugal ou de outro Clube Organizador, aos quais serão 

cobrados os valores de transporte das aves (segundo o §3 artigo11º); ainda segundo o §3 

artigo10º a Organização reserva-se o direito de escolha preferencial a criadores 

associados da O.N./BVA Portugal ou outro clube Organizador; 
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SECÇÃO IV  
DEFINIÇÃO DO PROCESSO  

Artigo 8º – Qualificação do transporte  

1. O serviço de “convoyage” portuguesa 2019 à B.V.A. Masters obriga a um transporte qualificado, 

com garantias de segurança e dignidade das aves, efetuado por avião, precisamente por ser mais 

rápido e seguro para as aves; 

2. Terá uma viagem de ida e outra de vinda; 

3. Será, em qualquer das viagens, validado por um veterinário; 

4. Em todo o processo, nomeadamente durante as exposições, as aves serão acompanhadas por 2 

membros da organização; 

Artigo 9º – Quantidade de aves a transportar  

1. Nesta edição está garantida a “convoyage” de 200 aves;  

Artigo 10º – Processo de Candidatura  

1. Haverá um processo de candidatura de criadores a esta “convoyage” efetuado em impresso 

próprio, com data limite de 27 de agosto. A esta fase só se poderão candidatar associados de 

Clube Organizador e é totalmente gratuito; 

2. O impresso de Candidatura deverá indicar a espécie, mutação e ano de nascimento das aves que 

o criador candidata a este processo; este processo deverá respeitar a nomenclatura das classes 

de cada uma das exposições que constará na lista de classes em anexo a este regulamento; 

3. Após a candidatura serão validadas as 200 aves da seguinte forma:  

o 60% de cada um dos contingentes (agapornis) serão atribuídos equitativamente, pela 

Organização, como definido no artigo 1º, a expositores premiados em uma das duas 

edições anteriores do respetivo certame; ainda a Organização reserva-se o direito de 

escolha preferencial a criadores associados da O.N./BVA Portugal ou outro clube 

Organizador; 

o 40% serão atribuídos equitativamente, pela Organização, a expositores não enquadráveis 

no ponto anterior e com reconhecido mérito, nomeadamente no Campeonato Nacional 

das duas edições anteriores; ainda a Organização reserva-se o direito de escolha 

preferencial a criadores associados da O.N./BVA Portugal ou outro clube Organizador; 

4. Com data limite de 28 de agosto a Organização comunicará os resultados do processo de 

candidatura, nomeadamente: 
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o se o candidato a expositor foi aprovado e em que contingente; 

o o número de aves do expositor validado pela Organização para o processo de inscrição; 

5. O processo de decisão de aprovação da candidatura e de contingentação do número de aves é da 

responsabilidade única da Organização; 

Artigo 11º – Processo de Inscrição  

1. A inscrição de aves e expositores, validadas pela Organização, será efetuado até dia 29 de agosto, 

em impresso próprio. Estas inscrições deverão ser enviadas para o seguinte email: 

bvaportugal@gmail.com; 

2. O impresso de inscrição deverá respeitar a nomenclatura das classes de cada uma das exposições 

que constará na lista de classes em anexo a este regulamento. Deverá ser pedido à organização 

esse impresso pelo email: bvaportugal@gmail.com; 

3. Após a receção dessas inscrições a Organização efetuará, em definitivo, a inscrição das aves junto 

da B.V.A.; 

4. A inscrição de aves à “convoyage” terá os seguintes custos para os expositores:  

B.V.A.:  

o 2,50 € pela inscrição de cada ave;  

o 3,00 € pelo aluguer da gaiola de exposição por cada ave inscrita;  

o 7,50 € por expositor pela inscrição na exposição; 

o Transporte: 

 3,50 € por ave* para o transporte para criadores associados da BVA Portugal; 

 5,50 € por ave* para o transporte para criadores associados da O.N. ou outro clube 

Organizador; 

 15,00 € por ave no caso do expositor não ser associado da O.N./BVA Portugal ou de 

outro Cube Organizador; 

* - ver artigo 12 abaixo. 

Artigo 12º – Processo de inscrição na Iberaves  

1. Os criadores que inscrevam as suas na Iberaves, a realizar de 19 a 27 de outubro, terão as suas 

aves automaticamente inscritas sem haver lugar a pagamento adicional, em número igual ao que 

inscreva nesta convoyagem; 

2. O custo da inscrição do expositor na exposição será a cargo do expositor; 

mailto:bvaportugal@gmail.com
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Artigo 13º – Transporte de aves adquiridas 

1. Para que os associados possam adquirir aves na Bélgica e viabilizar o seu transporte para Portugal 

a organização fornece um serviço de transporte de aves que sejam adquiridas. Esse serviço é 

limitado e exclusivo aos associados da O.N./BVA Portugal;  

2. Para se poder usufruir do serviço este deverá ser solicitado previamente à organização da 

quantidade e espécies de aves a transportar;  

3. O pedido será posteriormente validado e sujeito a confirmação; 

4. A ordem porque se pré-inscrevam os associados determinará a ordem pela qual será autorizado 

e validado esse pedido; lembramos que o número de aves a transportar será limitado; 

5. Como a capacidade para efetuar esse serviço é limitado na data de 28 de agosto a Organização 

comunicará a quantidade de aves que poderão ser transportadas por cada associado pré-inscrito; 

6. Nesta data deverá ser pago o serviço solicitado para o número de aves que sejam aceites; 

7. O valor a pagar à O.N./BVA Portugal é de 15,00€ por cada ave transportada; 

8. Após o pagamento esse valor não será devolvido em caso de não utilização do mesmo; 

Artigo 14º – Processo de Pagamento  

9. Todos os pagamentos devidos, por patrocinadores ou expositores, serão efetuados por 

transferência bancária a favor da O.N. para:  

o NIB: 0033 0000 45519464802 05, do Banco Português de Investimento [Millennium BCP];  

o ou para transferências internacionais para o IBAN: PT50 0033 0000 45519464802 05, com 

o SWIFT/BIC: BCOMPTPL; 

10. Em qualquer caso sempre que seja feita uma transferência dever-se-á enviar um mail, 

preferencialmente com comprovativo anexado, para o endereço: geral@ornitoilia.pt; 


