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Convenção para a Diversidade Biológica 
 

Ratificada por Portugal em 1993 
 
 
Os objectivos da Convenção são "a conservação da diversidade biológica, a utilização 
sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa das vantagens 
provenientes da utilização dos recursos genéticos". 

(Artº 1º) 
 
 
"Cada Parte Contratante deverá, de acordo com as suas condições e capacidades 
particulares, desenvolver estratégias, planos e programas nacionais para a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica ou adaptar para este fim as estratégias, 
planos ou programas existentes"… 

(Artº 6º) 
 
 
"Reconhecendo os direitos soberanos dos Estados sobre os seus recursos naturais, a 
autoridade de determinar o acesso aos recursos genéticos cabe aos governos nacionais e 
está submetida à legislação nacional." 

(Artº 15º) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raças Portuguesas extintas no século XX 
 
 

  
 

Churra do Campo 
 

Algarvia 
 

Campaniça Preta 
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Sumário 
 
Portugal tem mais de 35 raças reconhecidas nas espécies pecuárias, maioritariamente em risco 

de abandono, o que cria particulares responsabilidades na implementação de programas de 
conservação e utilização sustentável visando a sua salvaguarda. A Convenção para a Biodiversidade, 
ratificada por Portugal em 1993, reconhece "os direitos soberanos dos Estados sobre os seus recursos 
naturais", devendo cada um deles "desenvolver estratégias, planos e programas nacionais para a 
conservação e a utilização sustentável da diversidade biológica".  

No âmbito das suas actividades, a FAO solicitou a todos os países a elaboração de um 
Relatório Nacional sobre o Estado dos Recursos Genéticos Animais (RGAn), que possa servir de base 
à preparação de um Relatório Mundial sobre o mesmo tema, visando, numa fase posterior, a 
implementação de uma estratégia mundial de defesa dos RGAn. Os Relatórios Nacionais deverão 
reflectir o estado de conservação e utilização dos RGAn em cada país, bem como as respectivas 
prioridades em termos de estratégia nacional e de cooperação internacional.  

O Relatório Nacional de Portugal foi elaborado por uma Comissão Executiva, assessorada por 
uma Comissão Consultiva composta por 15 representantes de diferentes entidades oficiais, privadas e 
não-governamentais (NGO) que se encontram ligadas à gestão e utilização dos RGAn. O relatório 
aborda, de forma sucinta, a Agricultura e Produção Animal em Portugal, a biodiversidade dos RGAn, 
as alterações nos sistemas de produção, a avaliação das capacidades nacionais, a síntese das 
prioridades nacionais e a estratégia em termos de cooperação internacional. 
 No relatório enfatiza-se a importância das raças autóctones (sobretudo nos bovinos de carne, 
ovinos, caprinos e equinos), maioritariamente em risco, mas com decréscimo menos acentuado nos 
últimos anos, essencialmente devido à aplicação das Medidas Agro-Ambientais e ao sucesso dos 
produtos certificados. Refere-se ainda como fundamental a importância da gestão de cada raça por 
uma Associação, com Programa de Melhoramento aprovado e apoiado técnica e financeiramente pelo 
Ministério da Agricultura. Como pontos essenciais para o futuro, salienta-se a necessidade de uma 
maior atenção à gestão da diversidade intra-racial, de reavaliar os critérios utilizados na definição do 
estatuto de risco de uma raça e a urgência na constituição do Banco Português de Germoplasma 
Animal (BPGA). 
 Em termos de condicionalismos que poderão afectar o futuro dos RGAn, espera-se um maior 
grau de exigência dos consumidores quanto às garantias do produto animal, uma maior preocupação 
com aspectos qualitativos, maior ênfase em questões ambientais e de bem-estar animal, e no 
desenvolvimento rural integrado, assim como uma procura acrescida de produtos biológicos. 

A estratégia nacional passa pela optimização e complementaridade de estruturas de apoio à 
conservação dos RGAn, nomeadamente por uma melhor articulação entre os Serviços Oficiais, e 
destes com as Associações de Criadores das raças, pela uniformização e interligação das diversas 
bases de dados sobre RGAn, disseminação e vulgarização das biotecnologias reprodutivas, definição 
de um Programa Nacional de Defesa dos RGAn (incluindo fontes de financiamento para a manutenção 
do BPGA) e pela busca de novas vias de promoção dos RGAn, envolvendo a participação de NGO.  
 No relatório é proposta a elaboração de um Plano Estratégico Nacional para a Conservação e 
Utilização Sustentável dos RGAn, incluindo o estabelecimento de normas para a monitorização, 
conservação e utilização dos RGAn, considerando-se prioritária a compatibilização das políticas 
nacionais de sanidade animal e protecção da biodiversidade, a implementação do BPGA, a 
manutenção dos apoios financeiros à conservação de raças ameaçadas, a prevenção da erosão genética 
intra-racial, e a investigação e aplicação de programas visando a caracterização e utilização sustentável 
dos RGAn . 
 Em termos de cooperação internacional, a estratégia passa pela consolidação da cooperação a 
nível ibérico e europeu, pela dinamização da cooperação com os PALOPs e pelo reforço da 
cooperação com os países Ibero-Americanos. Especificamente, propõe-se constituição formal de um 
Centro Ibero-Americano de Formação Avançada em Recursos Genéticos Animais e a dinamização, 
com o apoio da FAO, de um programa de caracterização, conservação e utilização sustentável das 
raças bovinas Ibero-Americanas, e sua relação com as raças Ibéricas.  
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1. Introdução 
 

 
1.1. Indicadores sociais e económicos  

 
 Portugal situa-se no extremo Sudoeste da Europa, com uma superfície territorial de 
aproximadamente 91000 km2, repartida pelo extremo ocidental da Península Ibérica (88940 
km2) e por território insular, nomeadamente os arquipélagos dos Açores (2247 km2) e 
Madeira (794 km2). O país encontra-se dividido em sete zonas territoriais, representadas na 
Figura 1 do Anexo.  

Globalmente o clima é, na generalidade, temperado, apresentando contudo 
diferenças muito acentuadas entre regiões (v. Fig. 2 – Anexo). A Norte o clima é mais 
influenciado pelo Atlântico, sendo mais frio e chuvoso, enquanto que a Sul o clima é mais 
quente e seco.  

A população é de cerca de 10 milhões de habitantes, sendo a população activa de 
aproximadamente 45% (v. Anexo, Quadros 1.1 e 1.2). As taxas médias de desemprego e de 
inflação em 2002-2003 foram de, respectivamente, 6,4 e 2,7%. Menos de 5% da população 
activa trabalha na agricultura, havendo contudo diferenças importantes entre regiões, com 
maior percentagem da população na agricultura nas regiões do Alentejo e Açores. Entre 
1995 e 2000, a mão-de-obra agrícola total diminuiu em 2,4% por ano em Portugal, em 
comparação com uma diminuição de 3,1% por ano para o resto da UE-15. Em 2000, 90% da 
mão-de-obra agrícola era de origem familiar (contra 82% para a UE-15). 
 Com um PIB de cerca de 130.000 milhões de €, Portugal é uma das mais pequenas 
economias europeias (representando menos de 1,5% da economia da UE-15). O PIB per 
capita corresponde a cerca de 69% da média europeia; contudo existem assimetrias 
regionais acentuadas, com um rendimento bastante mais elevado na região de Lisboa e 
Vale do Tejo (Quadro 1.3, Anexo). 
 
 1.2. Agricultura em Portugal 
 
 Em Portugal, cerca de 42% da área total é considerada superfície agrícola útil e 36% 
como superfície florestal (Quadro 1.4, Anexo).  Da superfície agrícola, cerca de um terço é 
utilizada em pastagens permanentes, o que, conjugado com o uso frequente de áreas 
florestais para pastoreio, indica que a maioria da área do país está vocacionada para a 
produção animal. Aproximadamente 40% da população reside em regiões 
predominantemente rurais ou que incluem zonas rurais significativas, pelo que a questão da 
manutenção ou do aumento da competitividade destas zonas assume uma importância 
crucial. 

A agricultura tem um peso diminuto na economia portuguesa, tendo vindo a perder 
importância relativa ao longo dos últimos anos (redução anual de cerca de 1,6%), 
representando em 2001 aproximadamente 2,8% do PIB português, e 2,2% da produção 
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agrícola da UE-15. Em termos regionais, a agricultura tem um peso mais elevado nas 
regiões do Alentejo e dos Açores.   

Contudo, o impacto económico indirecto da agricultura é bastante superior, tendo em 
conta que a cadeia agro-alimentar (comércio e indústria, transformação, distribuição, etc.) 
tem um peso bastante mais elevado que a produção agrícola propriamente dita. 

A dimensão média das explorações agrícolas em Portugal é de 9,2 ha, havendo 
contudo diferenças acentuadas entre regiões, com valores médios por região 
compreendidos entre 0,4 ha na Madeira e 51,1 ha no Alentejo (Quadros 1.5 e 1.6 do Anexo).  

Nos Quadros 1.7 a 1.13 do Anexo encontra-se a evolução dos efectivos das várias 
espécies, a nível nacional e por região. O efectivo de bovinos leiteiros apresentou, no 
período 1990-2000, uma tendência regressiva (quebra de cerca de 6%); esta tendência, 
contudo, não foi igual em todo o país, com redução do efectivo no Continente e aumento 
nos Açores, cifrando-se o número de vacas leiteiras em 355.000 no ano 2000, 
maioritariamente nas zonas do Norte, Açores e Centro. Inversamente aos bovinos leiteiros, 
nos bovinos de carne observou-se um crescimento acentuado do efectivo (cerca de 38%) no 
período 1990-2000, com duplicação do número de vacas no Alentejo e nos Açores. O 
número de vacas de carne era, em 2000, de 342.000 fêmeas, das quais 60% na região do 
Alentejo. O efectivo de porcas reprodutoras tem-se mantido estável entre as 300 e as 
350.000 fêmeas, maioritariamente nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Centro. O 
efectivo ovino apresentou alguma tendência para aumentar (aumento de 9% entre 1990 e 
2000), sendo o número de ovelhas actual próximo dos 2,5 milhões, dos quais cerca de 
metade na região do Alentejo. O efectivo caprino apresentou uma acentuada regressão 
(redução de 20% entre 1990 e 2000), cifrando-se o censo actual em cerca de 390.000 
cabras, localizadas sobretudo nas regiões Norte, Centro e Alentejo. O efectivo de galinhas 
reprodutoras duplicou entre 1990 e 2000, cifrando-se actualmente em mais de 6 milhões de 
galinhas. O censo equino é o mais baixo das espécies pecuárias, com uma população 
actual de cerca de 60.000 éguas. 

Os produtos animais representaram, em termos de valor económico no ano de 2003, 
cerca de 40% da produção agrícola total (Quadro 1.14 do Anexo), com predominância do 
leite de vaca (13%), carne de suíno (8%), aves (8%), bovino (5%), ovino e caprino (3%) e 
ovos (1.5%).  
 No período entre 1990 e 2000, a produção de leite de vaca e de ovelha aumentou 
em cerca de 18 e 15%, respectivamente, enquanto a produção de leite de cabra apresentou 
um decréscimo de quase 25%. No mesmo período, a produção de carne de aves e de porco 
aumentou em 56 e 27%, respectivamente, decrescendo a produção de carne de bovino em 
quase 16%, e mantendo-se estável a produção de carne de ovino e caprino (Quadro 1.15 do 
Anexo) 
 A capitação de leite é de 91 litros e a de carne total é de 104 kg (16 kg de bovino, 44 
kg de suíno, 3 kg de ovino e 31 kg de aves). Entre 1993/95 e 2000/02 o consumo de carne 
de aves aumentou 43%, o de carne de suíno 33% e o de carne de ovino 4%. Em 2000/02 a 
procura de carne de bovino era ainda inferior em 4% à de 1993/95, depois de ter sofrido 
uma quebra de 20% entre 1995 e 1996, devido à crise da BSE. 
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 A nível de auto-suficiência alimentar, Portugal tem vindo a ser progressivamente 
mais deficitário, passando de um grau de auto-suficiência de 81% em 1991 para 73% em 
2001. No que respeita aos produtos de origem animal, à excepção do leite de vaca e da 
carne de aves, em que a auto-suficiência é de cerca de 100%, nos restantes produtos das 
espécies pecuárias existe um défice acentuado, com uma auto-suficiência de cerca  de 60 a 
70% na carne de bovino, suíno, ovino e caprino (Quadro 1.16 do Anexo). 
 A distribuição geográfica das espécies pecuárias, assim como a dimensão média e 
forma de exploração dos efectivos, estão naturalmente relacionadas com a estrutura 
fundiária e forma de exploração da terra. A dimensão média das explorações de vacas 
leiteiras, vacas de carne, porcas reprodutoras, ovelhas e cabras é de, respectivamente, 
10.8, 8.2, 8.2, 35.5 e 8.5, respectivamente. Existem, contudo, diferenças acentuadas entre 
regiões (Quadro 1.6 do Anexo); por exemplo, nos bovinos leiteiros o efectivo médio é de 9.8 
vacas na região Norte e 31.7 vacas no Alentejo, enquanto para os bovinos de carne a 
dimensão média é de 2.9 e 54.0 para as mesmas duas regiões. 
 Os sistemas de produção animal utilizados diferem substancialmente consoante a 
região do país e o objectivo de produção considerados. Por exemplo, na produção de 
bovinos de carne, existem dois mercados muito distintos: vitelos abatidos ao desmame com 
cerca de 7 meses (sobretudo nas zonas Norte e Centro), e novilhos acabados com 18-24 
meses (típico da zona Sul). Na produção de ovinos e caprinos, é frequente a exploração na 
produção de leite, sendo as crias desmamadas aos 30-45 dias, altura em que são abatidas 
ou criadas até um peso mais elevado. 
  
 
 
 
 
 
Cabra do Bugio 

 
Numa pequena ilha despovoada do 
arquipélago da Madeira, sem água potável, 
com vegetação  escassa e com declives 
muito acentuados, encontra-se esta 
população de caprinos com características 
únicas de adaptação.  
Crê-se que terá sido aí deixada pelos 
descobridores, trazida do arquipélago das 
Canárias  talvez no séc. XVII ou XVIII, e desde então tem-se mantido em condições 
selvagens, aparentemente sem introdução de animais de outras origens e ao sabor da 
selecção natural.  
Esta população de 70 a 80 animais constitui, assim, um exemplo único de adaptação ao 
meio, e um património de valor excepcional, que está actualmente a ser estudado.   
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 2. Biodiversidade dos Animais Domésticos em Portugal 
 
 
  

2.1. Introdução  
 

Apesar da sua reduzida dimensão, Portugal apresenta uma enorme variabilidade de 
condições de orografia, solos, clima, estrutura fundiária, tradições sociais e culturais, etc., de 
que resulta uma muito acentuada diversidade de condições ambientais. Em consequência 
desta diversidade, assim como da posição estratégica que Portugal ocupa (constituindo 
ponto de passagem para muitos povos ao longo dos tempos, com as influências genéticas 
que tal implica), os animais domésticos foram sendo criados e seleccionados em nichos 
ecológicos específicos, em que a adaptação a condições ambientais particulares foi o 
aspecto fundamental. Deste conjunto de factores resultou uma acentuada diversidade dos 
RGAn, representada por mais de 35 raças autóctones das espécies pecuárias, que 
constituem um património único que urge salvaguardar, e que tornam o nosso país um foco 
de grande importância pela diversidade dos seus RGAn. Contudo, esta biodiversidade cria 
particulares responsabilidades a Portugal na gestão e utilização sustentável dos RGAn, 
sendo evidente a dificuldade de gerir um tão elevado número de raças, maioritariamente 
com censos muito baixos.      

As raças autóctones portuguesas fazem parte integrante do património histórico e 
cultural do País, e actualmente ainda fazem parte do meio rural, onde desempenham um 
importante papel na fixação das populações e no equilíbrio ecológico, e de diferentes 
manifestações de carácter gastronómico, social, cultural, etc. Apesar de, em muitos casos, 
as raças autóctones apresentarem níveis produtivos mais reduzidos que algumas raças 
exóticas ou seus cruzamentos, elas têm uma capacidade única de tirar partido de condições 
ambientais muitas vezes adversas e restritivas, em que as raças exóticas não conseguem 
produzir, ou mesmo sobreviver. A redução dos efectivos de raças autóctones resultará, 
necessariamente, no abandono destas regiões e, consequentemente, num agravamento da 
desertificação rural, bem como no seu desordenamento. Diversos problemas (de que os 
incêndios recentemente registados em Portugal são um exemplo) ocorrem em situações em 
que zonas de floresta ou de montado, tradicionalmente usadas para pastoreio, ficam 
abandonadas e sem animais. Adicionalmente, as raças autóctones estão na base de 
produtos (frescos ou transformados) diferenciados e de elevada qualidade, muitas vezes 
característicos de uma determinada raça e sistema de produção, e na maioria dos casos 
com denominação reconhecida e protegida ao nível da UE. 

Os sistemas de produção característicos das raças autóctones são 
predominantemente extensivos, utilizando recursos naturais de que outros genótipos mais 
exigentes não conseguem tirar partido. São assim estas raças que mantêm as populações 
rurais em regiões desfavorecidas, num perfeito enquadramento com o ecossistema de que 
são parte integrante.  
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 No séc. XX, com a intensificação da produção agrícola, algumas raças portuguesas 
desapareceram, e muitas estiveram seriamente ameaçadas de extinção, tendo havido um 
notável esforço nacional no sentido de salvaguardar estes recursos únicos. Este esforço 
assentou, fundamentalmente, numa estratégia de defesa dos RGAn autóctones claramente 
assumida pelos Serviços Oficiais, sobretudo a partir da década de 1980. A base essencial 
desta estratégia foi a convicção de que o trabalho de conservação e utilização sustentável 
dos RGAn seria da competência das Associações de Criadores, que na altura não existiam 
ou não estavam consolidadas na maioria das raças. Consequentemente, a base desta 
estratégia foi o apoio à implementação de Associações de Criadores para cada raça, tendo 
estas tomado a seu cargo a aplicação de Programas de Melhoramento previamente 
aprovados pelos Serviços Oficiais do Ministério da Agricultura, que disponibiliza meios 
técnicos e financeiros para apoio a estes programas.  
 Esta filosofia, conjugada com as alterações entretanto ocorridas na Política Agrícola 
Comum, teve um contributo decisivo em travar a regressão dos efectivos de raças 
autóctones que se vinha observando em Portugal desde meados do séc. XX.  

 
2.2. Raças autóctones e exóticas  

 
Presentemente, estão oficialmente reconhecidas 13 raças autóctones de bovinos, 13 

de ovinos, 5 de caprinos, 2 de suínos, 3 de equinos, 2 de galináceos e 8 de cães. O número 
de fêmeas e criadores das diferentes raças autóctones nas várias espécies encontra-se no 
Quadro 2.1., assim como o respectivo estatuto de risco segundo os critérios utilizados pela 
UE (Reg. CE Nº 445/2002). Nas Figuras 3 a 7 do Anexo encontra-se a distribuição 
geográfica das várias raças das diferentes espécies. 
 Como é fácil concluir do Quadro 2.1., a grande maioria das raças autóctones 
encontra-se em sério risco de extinção, sendo particularmente preocupante a situação das 
raças Garvonesa e Sorraia, com efectivos reduzidíssimos. Neste Quadro não foram  
incluídas duas raças consideradas já extintas (raças bovina Algarvia e ovina Churra do 
Campo), admitindo-se contudo que possam ainda existir alguns animais representativos 
daquelas raças.  

Um outro aspecto que convém ressaltar do Quadro 2.1. é o reduzido número de 
criadores de algumas raças, o que poderá constituir um factor adicional de risco, não 
perceptível quando apenas se considera o número de fêmeas reprodutoras. Por outro lado, 
calculando o número médio de animais por criador a partir dos elementos no Quadro 2.1., 
observa-se uma enorme diversidade entre raças, que no caso dos bovinos varia entre uma 
média de 2.4 vacas/criador nas raças Barrosã e Arouquesa, e 77 vacas/criador na raça 
Preta.   
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Quadro  2.1. – Número de fêmeas adultas das raças autóctones em 2004 

 
Espécie Raça Nº 

fêmeas 
Nº 

criadores 
Estatuto Risco*

 Alentejana 7200 120 Em risco
 Arouquesa 4800 2000 Em risco
 Barrosã 7100 3100 Em risco
 Brava 9000 93
 Cachena 850 250 Em risco
 Garvonesa 145 7 Em risco
Bovina Marinhoa 2500 1000 Em risco
 Maronesa 5512 1500 Em risco
 Mertolenga 14983 250 Em risco
 Minhota 6634 2000 Em risco
 Mirandesa 5000 1330 Em risco
 Preta 4000 52 Em risco
 Ramo Grande 597 125 Em risco
 Bord. Entre Douro e Minho 4288 300 Em risco
 Campaniça 5000 20 Em risco
 Churra Algarvia 1353 30 Em risco
 Churra Badana 2039 20 Em risco
 Churra Galega Bragançana 9555 86 Em risco
 Churra Galega Mirandesa 7352 150 Em risco
Ovina Churra Mondegueira 2863 54 Em risco
 Churra Terra Quente 33026 350
 Merina Branca 23000 55
 Merina Preta 9500 38 Em risco
 Merino da Beira Baixa 6214 24 Em risco
 Saloia 7150 30 Em risco
 Serra da Estrela 13288 240
 Algarvia 4323 87 Em risco
 Bravia 9600 87 Em risco
Caprina Charnequeira 4750 64 Em risco
 Serpentina 3728 20 Em risco
 Serrana 16000 276
Suína Alentejana 7000 105 Em risco
 Bisara 950 80 Em risco
 Lusitana 3600 300 Em risco
Equina Sorraia 100 5 Em risco
 Garrana 950 250 Em risco
Galináceos Preta Lusitânica 1500 Em risco
 Pedrês Portuguesa 4500 Em risco
Cães Serra de Aires 496
 Fila de S. Miguel 1184
 Castro Laboreiro 563
 Serra da Estrela 4718
 Rafeiro Alentejano 1672
 Podengo Português Grande 85
 Podengo Português Médio 792
 Podengo Português Pequeno 722
 Perdigueiro Português 2403
 Cão de Água 1084

 
 * Reg. CE Nº 445/2002 

  
No Quadro 2.2. apresenta-se o número de fêmeas registadas nas diferentes raças 

exóticas existentes em Portugal. Naturalmente, a raça Frísia é predominante na produção 
leiteira, sendo também importante referir o impacto que as raças Charolesa e Limousine 
tiveram no efectivo bovino nacional, pela sua utilização em cruzamentos, sobretudo durante 
as décadas de 70 e 80. 
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Quadro 2.2.  – Número de fêmeas adultas das raças exóticas em 2004 

(Animais inscritos em LG) 
 

Espécie Raça Nº 
fêmeas 

 Frísia 51900 
Bovina Charolesa 1235 
 Limousine 3100 
 Salers 500 
 Merina Precoce 889 
Ovina Ile-de-France 1560 
 Assaf 1000 
Suína LW,LR,PI,BB,HP,D4,Hibrídos 4458 

 
 
 2.3. Utilização dos RGAn 
 
 2.3.1. Bovinos leiteiros 
 Em Portugal existem actualmente cerca de 340.000 vacas exploradas na produção 
de leite, das quais cerca de 25% se encontram no arquipélago dos Açores. Todos os 
animais explorados na produção de leite são da raça Holstein-Frísia, salvo alguns casos 
excepcionais de animais das raças Cachena e Arouquesa explorados nesta vocação, e a 
introdução pontual de vacas Ayrshire nos Açores. Nos últimos anos, tem-se observado uma 
influência acentuada de touros Holstein de origem norte-americana no efectivo leiteiro 
português, como aliás tem acontecido no resto da Europa. 
 Existe um programa de selecção organizado, levado a cabo pelas Associações de 
Criadores, com o apoio do Ministério da Agricultura. Em 2003 foram submetidas a contraste 
leiteiro 91.281 vacas, com uma produção média global de 7.940 kg em 305 dias de lactação, 
e foram submetidas a classificação morfológica 36.621 vacas. A inseminação artificial é 
prática corrente, maioritariamente com sémen importado, sendo anualmente testados no 
país cerca de 10 touros. A informação produtiva, morfológica e genealógica é congregada e 
validada, procedendo os Serviços de Investigação do Ministério da Agricultura (EZN/INIAP) 
à avaliação genética anual, utilizando o BLUP-Modelo Animal, sendo os resultados  
publicados como catálogo de reprodutores (602 touros em 2003). 
 
 2.3.2. Bovinos de carne 
 Tendo em conta que o efectivo de vacas exploradas na produção de carne é de 
cerca de 360.000 (Quadro 1.8 do Anexo), e considerando os dados no Quadro 2.1., pode 
concluir-se que quase 20% do efectivo bovino de carne é constituído por vacas de raças 
autóctones.  
 Os sistemas de produção de carne bovina utilizados diferem substancialmente 
consoante a região do país e o objectivo de produção considerados. Por exemplo, nas 
zonas Norte e Centro os animais são, maioritariamente, abatidos ao desmame (cerca dos 7 
meses), enquanto no Alentejo o abate ocorre após um período de engorda e acabamento, 
entre os 18 e os 24 meses de idade. No caso particular dos bovinos leiteiros dos Açores, os 
vitelos são frequentemente exportados em vivo para o Continente, onde são acabados e 
abatidos. 

 
 

11



 É frequente o uso de cruzamentos terminais com Charolês e Limousine, mas a 
produção de animais de raça pura para abate tem vindo a afirmar-se como uma alternativa 
economicamente interessante, devido à valorização conseguida com os produtos 
certificados. Com a crise da BSE em finais da década de 90, observou-se um decréscimo 
acentuado no consumo de carne de bovino e um aumento no grau de exigência do 
consumidor, o que abriu espaço para a promoção e alargamento da quota de mercado 
ocupada pelos produtos certificados. Actualmente, estão reconhecidas 13 tipos de carne de 
bovino com denominação protegida (Quadro 2.3 do Anexo), cuja produção assenta 
essencialmente em raças autóctones, mas representa ainda menos de 3% da produção 
nacional de carne de bovino. Comparativamente a 1999, a produção destas carnes em 2002 
registou um aumento de 43%, alcançando cerca de 2000 toneladas. O diferencial médio de 
preço das carnes de bovino com denominações protegidas relativamente a outras carnes de 
bovino foi, em 2002, superior em mais de 20%  na carne de vitela e de novilho.  
 Todas as raças têm em curso um programa de melhoramento, implementado por 
uma Associação de Criadores, com o apoio do Ministério da Agricultura. Em algumas raças 
realiza-se a avaliação genética para caracteres produtivos (efeitos genéticos directos e 
maternos no peso ao desmame, intervalo entre partos, longevidade), como forma de 
disponibilizar aos criadores informação objectiva para a selecção dos seus animais.    
  
 2.3.3. Ovinos  
 Estima-se que cerca de 25% do efectivo ovino nacional é explorado na produção de 
leite, sobretudo na zona Centro e Norte de Portugal. Esta produção baseia-se 
essencialmente em regimes extensivos de produção, com ordenha normalmente manual, 
iniciada após desmame dos borregos por volta dos 30-45 dias, e com níveis de produção 
muito variáveis; por exemplo, a produção média por lactação é de 75 litros na raça Churra 
da Terra Quente, e de 150 litros na raça Serra da Estrela. Nos últimos anos tem-se 
observado uma tendência para a introdução de genótipos exóticos (Lacaune, Assaf, 
Manchega, etc.), sobretudo nas explorações leiteiras com condições mais intensificadas.  
   A maioria dos ovinos é explorada no Sul de Portugal e é utilizada sobretudo para a 
produção de carne em zonas marginais, utilizando em pastoreio zonas incultas, áreas 
florestais, pastagens semeadas e resíduos de colheitas. Ainda que a base de produção 
sejam as raças autóctones, com larga predominância do Merino, algumas raças exóticas 
(Merino Precoce, Ile de France e Merino Alemão) foram ou são usadas em cruzamentos. 
   Com base no censo do efectivo ovino (Quadro 1.11 do Anexo), e nos valores no 
Quadro 2.1., pode estimar-se que apenas 5% do efectivo reprodutor é representado por 
fêmeas de raças autóctones, correspondendo o restante a animais cruzados ou animais 
autóctones não integrados nos programas de conservação/utilização.   
  A existência de apoios a raças em risco, e a afirmação comercial dos produtos 
certificados (Quadro 2.3 do Anexo) constituíram um factor importante de estabilização dos 
efectivos de raças ovinas autóctones. Ainda assim, o volume de produção de carnes 
certificadas (que incluem DOPs e IGPs) representou, em 2002, apenas 3,1% do total de 
carne de ovino, com um diferencial de preço ao produtor superior em 10 a 20% 
relativamente a outras carnes de borrego produzidas na mesma região. Os queijos 
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certificados de ovelha e de cabra, conjuntamente, representaram apenas 2,6% da produção 
de queijo daquelas espécies. Saliente-se, no entanto, que neste sector, ao contrário do que 
acontece no sector bovino, muitos dos produtos certificados não assentam obrigatoriamente 
em raças autóctones, o que reduz o papel do mercado na protecção destas raças. 
  

2.3.4. Caprinos  
 A população caprina em Portugal é de cerca de 390.000 cabras, maioritariamente 
utilizadas na produção leiteira. Os caprinos são quase sempre explorados em regime 
extensivo, utilizando as terras mais pobres e zonas arbustivas e florestais, onde outras 
espécies não conseguem sobreviver; têm, por isso, um papel único na fixação das 
populações rurais, evitando o abandono de zonas marginais. Contudo, esta forma de 
exploração é extremamente exigente em termos de mão-de-obra, e este problema tem sido 
a principal causa de regressão dos efectivos caprinos em Portugal desde há várias décadas. 

Do número total de cabras, aproximadamente 10% pertencem às cinco raças 
autóctones (Quadro 2.1), maioritariamente às raças Serrana e Bravia, localizadas na zona 
Norte do País. Comparativamente às outras espécies, na espécie caprina a competição 
representada por genótipos exóticos tem sido bastante mais reduzida, ainda que em alguns 
casos se note a influência de introdução no passado de raças espanholas. Contudo, como 
se verifica no Quadro 2.4 do Anexo, quase todas as raças caprinas autóctones 
apresentaram uma tendência para regredir nos últimos anos. Isto resulta de um redução real 
observada em todo o efectivo caprino, e não tanto da competição representada por outras 
raças.  
  

2.3.5. Suínos 
 Os suínos em Portugal são, maioritariamente, criados em explorações intensivas, a 
partir de raças puras (diversas linhas de Large White, Landrace, Pietrain, Duroc, etc.) ou 
híbridos destas, produzidos pelas empresas de selecção que actuam a nível mundial, 
seleccionados segundo os critérios usuais nesta espécie (carcaça, carne, prolificidade, 
crescimento, eficiência alimentar, etc.).   
 Apesar da sua dimensão reduzida, numa perspectiva de utilização dos RGAn merece 
destaque a produção extensiva de suínos, baseada sobretudo na exploração da raça  
Alentejana e, em menor escala, da raça Bísara, que tem tido um crescimento muito 
acentuado nos últimos anos. Ainda que minoritária (cerca de 2% do efectivo suíno nacional), 
este tipo de produção tira partido das zonas de montado (azinho e sobro), onde os porcos 
são engordados, gerando produtos de elevada qualidade e que têm mercado garantido a um 
preço muito interessante; por exemplo, o diferencial de preços ao produtor entre a “Carne de 
Porco Alentejano” e outras carnes de suíno ronda os 60%, sendo a diferença ainda mais 
elevada para os produtos transformados. 
  

2.3.6. Equídeos 
 Existem em Portugal cerca de 60.000 equinos, utilizados sobretudo em actividades 
de lazer, e aproximadamente 55.000 asininos e muares, usados fundamentalmente para 
trabalho (estando estes numa tendência regressiva acentuada).  
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 O cavalo tem uma longa tradição em Portugal, e é parte integrante da cultura 
nacional. Existem três raças autóctones reconhecidas (Quadro 2.1.), sendo o Lusitano o 
mais emblemático e que, pelas suas particularidades únicas, hoje em dia se encontra 
espalhado por todo o mundo. Um caso particularmente interessante é o da raça Sorraia, que 
com apenas cerca de 100 animais, se mantém devido à vontade inabalável de um grupo 
reduzido de criadores. 
 

2.3.7. Aves 
 A produção avícola em Portugal está organizada sobretudo em esquemas 
integrados, e dependente da importação de reprodutores provenientes do número reduzido 
de companhias de selecção que, a nível mundial, operam nesta área. A produção 
doméstica, de natureza não-industrial, tem ainda algum impacto na produção total, mas 
resulta também de animais das linhas utilizadas pela indústria na produção de frango e de 
ovos. 
 Nos últimos anos foram identificados alguns animais de duas raças de galinhas 
autóctones, reconhecidas agora oficialmente; contudo, o seu número é ainda muito reduzido 
(Quadro 2.1.) e a informação existente sobre estas raças muito escassa. 

 
2.3.8. Cães 
Tal como em outros países, em Portugal os cães constituem parte integrante do meio 

rural, desempenhando muitas vezes trabalhos de apoio ao maneio de outras espécies 
animais, ou sendo utilizados na caça (que também constitui um factor importante de 
desenvolvimento sustentável daquele meio). Por esse motivo, e apesar de esta espécie 
normalmente não ser considerada nas bases de dados da FAO, julgámos importante incluí-
la aqui. 

Todas as 10 raças autóctones de cães apresentam números reduzidos, que as 
colocam num estatuto de "em risco". Contrariamente às outras espécies, nos cães não 
existe, formalmente, um programa de selecção organizado para qualquer das raças 
nacionais, havendo contudo um registo genealógico (Livro de Origens Português – LOP).  

 
2.4. Avaliação do estado de caracterização, conservação e utilização dos RGAn  

 
2.4.1. Caracterização 
Na generalidade, quase todas as raças possuem informação respeitante ao registo 

no Livro Genealógico e, frequentemente, informação adicional respeitante ao controle de 
performances. No entanto, a sistematização da informação visando a caracterização 
produtiva, demográfica, genética, etc., difere bastante para as várias espécies e raças. A 
caracterização produtiva foi já realizada em praticamente todas as raças autóctones, 
embora com informação dispersa e nem sempre muito uniforme. De um modo geral, os 
bovinos e os equinos têm mais informação genealógica disponível do que as outras 
espécies, o que permite o desenvolvimento de estudos demográficos com base nesta 
informação. Nos ovinos, caprinos, suínos e galináceos autóctones, este tipo de informação é 
geralmente escasso, pelo que há ainda um longo caminho a percorrer. Diversos estudos de 
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caracterização genética baseada em marcadores moleculares têm sido realizados nos 
últimos anos, abrangendo sobretudo as espécies bovina, equina, suína e ovina. 

 
2.4.2. Conservação 
A maioria das raças autóctones encontra-se em "risco de abandono", segundo os 

critérios definidos no Regulamento nº 445/2002 da Comissão Europeia, registando-se em 
alguns casos situações bastante preocupantes. No Quadro 2.4 do Anexo apresenta-se a 
evolução do número de fêmeas das diferentes raças nos últimos 6 anos, verificando-se que 
os efectivos da maioria das raças autóctones têm apresentado uma tendência decrescente, 
com especial evidência nos ovinos (Churra Badana, Churra Algarvia, Churra Mondegueira) e 
caprinos (Algarvia e Serpentina). Em alguns casos, apesar de se verificar um aumento do 
número de animais registados, este aumento não é suficiente para que a situação deixe de 
ser preocupante. Perante a actual situação da agricultura nacional e da União Europeia, as 
perspectivas para os ovinos e caprinos não são muito favoráveis, prevendo-se uma 
tendência para a diminuição do número de explorações e, consequentemente, do número 
de animais das raças autóctones.  

Refira-se, contudo, que a situação de risco de extinção de muitas raças seria 
certamente muito mais grave se não existisse o conjunto de apoios integrados nas "Medidas 
Agro-Ambientais", que tem constituído um estímulo fundamental à sua manutenção e, em 
alguns casos, ao crescimento dos efectivos. Outro factor que muito tem contribuído para a 
manutenção dos efectivos de raças autóctones tem sido a progressiva afirmação comercial 
de muitas delas, tirando partido da qualidade dos seus produtos com denominação de 
origem. 
 

2.4.2.1. Conservação "ex situ" 
Em Portugal não existe ainda um banco de germoplasma animal formalmente 

organizado, embora existam reservas de sémen de algumas raças. Estas reservas 
abrangem sobretudo a maioria das raças da espécie bovina, mas também as raças ovinas 
Campaniça e Merina Preta e caprina Serpentina.  

Presentemente, está em curso um projecto com financiamentos públicos que prevê a 
constituição formal do "Banco Português de Germoplasma Animal", e que tem como 
objectivo a constituição de reservas de sémen, embriões e DNA de todas as raças 
autóctones de bovinos, ovinos, caprinos e suínos, seguindo as recomendações da FAO 
quanto ao número de animais representados, existência de duplicados, etc.  
 

2.4.2.2. Conservação "in situ" 
Nas acções de conservação "in situ", é importante referir o papel desempenhado 

pelos efectivos de conservação existentes em diversas raças, mantidos tanto por instituições 
públicas como por Associações de Criadores. Além do objectivo de conservação, estes 
efectivos têm permitido a realização de estudos aprofundados de caracterização e, em 
alguns casos, funcionam como centro de difusão de reprodutores, daí resultando um 
impacto genético importante na raça respectiva. Salienta-se a este propósito o programa de 
conservação da raça Campaniça, pioneiro em Portugal, que conta com uma colaboração da 
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respectiva Associação de Criadores e dos Serviços Estatais, estando o rebanho de 
conservação (cerca de 300 ovelhas) sediado numa herdade pertencente ao MADRP – 
DRAAl. 

No entanto, no âmbito da conservação "in situ" o objectivo fundamental deverá ser a 
conservação da diversidade genética global, garantindo não só a sobrevivência das raças 
mais ameaçadas, mas também assegurando a manutenção da variabilidade genética intra-
racial. Nestas duas perspectivas, as Associações de Criadores, enquanto entidades 
responsáveis pela gestão dos Livros Genealógicos e, portanto, do património genético de 
cada raça, desempenham um papel fundamental.  

Como se referiu anteriormente, o conjunto de apoios incluídos nas "Medidas Agro-
Ambientais" constituiu um estímulo fundamental à manutenção das raças autóctones mais 
ameaçadas, contribuindo assim decisivamente para a conservação "in situ" de muitas delas.  

A vertente da manutenção da variabilidade intra-racial, evitando a erosão genética, 
tem geralmente merecido menos atenção. Contudo, esta é uma matéria que não pode ser 
ignorada, já que se verificou que, em algumas raças em que esta matéria foi estudada, o 
aumento da consanguinidade é preocupante (taxa de consanguinidade por geração ≈ 2%), 
como resultado da dimensão reduzida dos efectivos e de não ter sido dada a devida atenção 
à necessidade de manter a variabilidade intra-racial. Torna-se assim evidente que é 
indispensável a existência de informação genealógica fiável e completa, e que as 
Associações têm uma responsabilidade acrescida, não só na manutenção, mas também na 
correcta gestão do património genético da raça que têm a seu cargo.  
 

2.4.3. Utilização 
Todas as raças autóctones têm actualmente em curso um programa de 

melhoramento genético, que decorre com a aprovação técnica e apoio financeiro do 
Ministério da Agricultura, e cuja execução está a cargo das Associações de Criadores. O 
objectivo destes programas é a criação de uma dinâmica nova nas raças autóctones, 
garantindo o envolvimento dos criadores num programa de selecção que visa tornar a raça 
mais eficiente e, portanto, mais competitiva perante os genótipos exóticos.  

Os objectivos de selecção são, naturalmente, diferentes entre raças, assim como os 
critérios de selecção (controle de performances) são adaptados às particularidades de cada 
raça. Uma dificuldade generalizada destes programas é a utilização muito reduzida da 
inseminação artificial, o que cria algumas dificuldades em termos de avaliação genética e 
difusão de reprodutores seleccionados. Nas raças em que as bases de dados já são de 
dimensão e estrutura aceitáveis, os Serviços de Investigação do Ministério da Agricultura 
(EZN/INIAP) colaboram com as Associações de Criadores na realização e publicação de 
avaliações genéticas, recorrendo às metodologias estatísticas mais adequadas. 

Além dos programas de selecção, a afirmação comercial dos produtos certificados, 
que neste momento abrangem quase todas as raças, tem representado um contributo 
assinalável para a utilização sustentável destas, valorizando os seus aspectos qualitativos.  

Um último aspecto, que não está suficientemente caracterizado nem valorizado, é a 
enorme importância das raças autóctones enquanto factores essenciais do desenvolvimento 
rural integrado, não só pela fixação das populações que permitem, mas também pela 
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conservação do meio ambiente que proporcionam. O abandono dos campos que se tem 
progressivamente verificado nas últimas décadas, resultou em manchas florestais e de mato 
desaproveitadas, com todos os inconvenientes que daí resultam (fogos, desequilíbrio 
ecológico, etc.), quando estas áreas poderiam ser eficazmente aproveitadas e valorizadas 
pelas raças autóctones. Contudo, para que esta estratégia possa ser viabilizada, é essencial 
a existência de estímulos que atraiam os criadores para estas zonas. 
 

2.5. Áreas críticas 
   
 Como resultado da riqueza e diversidade dos seus RGAn, Portugal tem encarado, há 
já vários anos, as questões a eles associadas como uma prioridade estratégica, daí 
resultando o esquema de organização estrutural referido anteriormente. Há contudo 
algumas áreas que requerem acção urgente, e que são brevemente abordadas nesta 
secção. 

 
2.5.1. Definição de critérios para avaliação do estatuto de risco 

 A utilização do número de fêmeas de uma raça como forma única de avaliação do 
seu estatuto de risco de extinção constitui um critério manifestamente insuficiente, pois 
ignora outros factores de risco que podem ser igualmente importantes (estrutura 
demográfica da raça, número e dimensão das explorações, riscos sanitários, idade dos 
criadores, competitividade relativamente a outros genótipos, etc.). De facto, os factores 
determinantes do risco de extinção diferirão entre espécies e raças, e não é fácil estabelecer 
um critério único, já que será, entre todos os factores de risco, aquele que for mais limitante 
num caso particular que vai determinar o possível risco de extinção e/ou perda da 
variabilidade genética dessa raça, e as consequências que daí resultarão. Seria, por isso, 
conveniente que esta matéria fosse aprofundada, tentando encontrar-se uma forma de 
conjugar os diferentes factores de risco, assim como a ponderação a atribuir às 
consequências resultantes da perda de determinada raça.    

No entanto, reconhecendo a necessidade sentida pela Comissão Europeia de 
utilizar, a curto prazo, um único critério prático para admitir a inclusão de uma raça no 
estatuto de “em risco de abandono”, julgamos adequada a nova grelha introduzida no Reg. 
CE 445/2002. Adicionalmente, cada Estado-membro deveria ter a possibilidade de 
estabelecer ajudas especiais para raças particularmente ameaçadas, de forma a garantir a 
sua salvaguarda.  
 

2.5.2. Preparação para situações de emergência  
O reconhecimento da importância dos RGAn, e a imperiosa necessidade da sua 

conservação, impõem que sejam tomadas medidas de precaução, que minimizem as 
possibilidades de perda definitiva (total ou parcial) perante situações de emergência. 

Nesta estratégia, julga-se prioritário garantir como aspectos essenciais: 
- banco de germoplasma organizado, representativo de todas as raças e da 

variabilidade genética intra-racial. 
- garantia de duplicação do material genético, segundo as recomendações da FAO. 
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 - compatibilização das normativas sanitárias e zootécnicas, tendo em conta as 
especificidades inerentes à conservação da diversidade genética (animais, sémen, 
embriões, etc.). 
 - definição de políticas de emergência que garantam a salvaguarda do património 
genético animal. 
   

2.5.3. Utilização sustentável 
 O aumento da competitividade de uma raça, conseguido por selecção para a sua 
eficiência produtiva ou para a valorização dos seus aspectos qualitativos, mantendo as suas 
características de adaptação, é o caminho a seguir para conseguir a desejável 
sustentabilidade dessa raça. Este princípio inquestionável, depara-se contudo com algumas 
dificuldades práticas, que necessitam de ser estudadas mais aprofundadamente, 
nomeadamente: 
 - definição clara dos objectivos de melhoramento para cada raça, tendo em conta a 
importância relativa dos caracteres produtivos, qualitativos e adaptativos. 
 - avaliação da variabilidade genética e correlações para aqueles caracteres.  
 - delineamento das estratégias de selecção a seguir, de forma a conseguir a 
melhoria do benefício global a curto e a longo prazo. 
 - para o caso particular de cada raça, compatibilização entre os benefícios da 
selecção e a perda de variabilidade genética resultante desta e da consanguinidade. 
 - estabelecimento de normas e códigos de boas práticas, a aplicar pelas Associações 
e pelos criadores, com vista ao estabelecimento de programas de melhoramento genético 
sustentáveis. 
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Pontos-chave  

• Importância das raças autóctones, sobretudo nos bovinos de carne, ovinos, caprinos 
e equinos 

• Maioria das raças em risco; decréscimo menos acentuado nos últimos anos 

• Gestão de cada raça por uma Associação, com Programa de Melhoramento 
aprovado e apoiado técnica e financeiramente pelo Ministério da Agricultura 

• Importância das Medidas Agro-Ambientais e dos produtos certificados 

• Maior atenção à gestão da diversidade intra-racial nos programas de utilização 
sustentável 

• Necessidade de reavaliar os critérios utilizados na definição do estatuto de risco de 
uma raça 

• Urgência na constituição do Banco de Germoplasma Animal 
  
 
 
 
 
 

Raça suína Alentejana 
 

Esta raça de suínos foi, desde sempre, explorada 
em toda a região Sul de Portugal, integrando-se 
plenamente na exploração do montado, onde faz o 
aproveitamento da bolota e da erva. A intensificação da 
produção e a massificação do consumo levaram à 
introdução de raças suínas mais produtivas, que viriam a 
pôr em risco a raça Alentejana, cuja sobrevivência foi ainda mais ameaçada pelos surtos de 
Peste Suína Africana ocorridos em meados do séc. XX.  

Em anos recentes, o reconhecimento e valorização da 
qualidade excepcional dos produtos desta raça têm permitido a 
sua recuperação progressiva. Além das características 
organolépticas únicas dos seus produtos transformados, verificou-
se que a composição da gordura desta raça é mais saudável, e 
que a sua estratégia fisiológica lhe permite uma maior capacidade 
de digestão da fibra. Adicionalmente, os aspectos culturais 

associados à exploração e transformação destes animais têm vindo a ser recuperados, 
contribuindo decisivamente para a sua salvaguarda. 
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3. Alterações nos sistemas de produção animal 

 
 
 

3.1. Introdução 
 
A intensificação dos sistemas de produção agrícola, observada sobretudo a partir da 

segunda metade do séc. XX, foi certamente o factor que mais determinou a regressão dos 
efectivos de raças autóctones em Portugal. As consequências daquela intensificação 
(mecanização da agricultura, êxodo da população rural, massificação do consumo, 
tendência para a utilização de raças mais competitivas em regimes intensivos, etc.), levaram 
a uma redução progressiva, mas acentuada, dos RGAn autóctones, tanto por abandono da 
actividade agro-pecuária, como por substituição das raças locais por genótipos exóticos. 

Efectivamente, as alterações observadas, sobretudo a partir das décadas de 40-50 
do séc. XX, foram enormes. Como ilustração destas alterações, podemos referir alguns 
exemplos: 

- a população de bovinos leiteiros, até aí quase inexistente, representa hoje cerca de 
metade do efectivo bovino nacional.  

- nos bovinos de carne, a raça bovina Mirandesa, que era tradicionalmente usada 
para trabalho e contava mais de 150.000 vacas na década de 60, não tem actualmente mais 
de 5.000 vacas.  

- nos ovinos, em que a produção de lã e leite eram as actividades principais, houve 
uma mudança radical, por perda de valor da primeira, e pelas dificuldades de mão de obra 
inerentes à produção leiteira, acabando muitas explorações por se virar para a produção de 
carne ou optando pelo abandono da actividade.  

- na espécie caprina a situação foi ainda mais dramática, pelas dificuldades de 
maneio associadas com esta espécie, utilizada sobretudo de forma extensiva em zonas 
extremamente desfavorecidas, que nas últimas décadas foram progressivamente sendo 
abandonadas.   

- o aumento de poder de compra e a massificação do consumo, abriu espaço para o 
desenvolvimento de produções intensivas (aves e suínos), que actualmente representam 
cerca de 3/4 do consumo total de carne. 

Em anos mais recentes, a Agricultura em Portugal sofreu alterações profundas, 
condicionadas sobretudo pela existência de um processo de reforma agrária (1975), pela 
adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia (1986) e pela crise da BSE (a partir 
de 1995). Como resultado destas alterações, todas as áreas envolventes da produção 
animal apresentaram modificações acentuadas que, directa ou indirectamente, afectaram a 
situação dos RGAn.  

Até final da década de 70, a reforma agrária, as nacionalizações de propriedades 
rurais privadas e, posteriormente, a sua gradual devolução aos legítimos proprietários, com 
um período de transição na responsabilidade da gestão das explorações, provocou 
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perturbações de carácter produtivo e social. Como resultado destas alterações, os diversos 
sistemas de produção animal iriam sofrer um grande impacto (com especial incidência no 
Alentejo), originando uma situação completamente desordenada na gestão dos RGAn, que 
viria, contudo, a ser impulsionadora das primeiras acções concretas nesta área. Até então, 
havia algumas preocupações, mas não existia uma política clara de actuação na área dos 
RGAn, mas a situação alarmante que se viria a atingir, de completa desordenação na 
utilização dos RGAn, com a perda de diversos efectivos considerados mais representativos 
das diversas raças, serviu para que o Ministério da Agricultura de então actuasse 
definitivamente com uma política concreta na área da defesa das raças autóctones. 

Com o pedido de adesão à CEE, perspectivaram-se diversas alterações conjunturais 
e estruturais de toda a economia portuguesa, com importância para a agricultura, que sofria 
então de alguma estagnação. As negociações para a adesão de Portugal à CEE decorreram 
entre 1977 e 1985, divididas em vários períodos distintos do ponto de vista económico. A 
Política Agrícola Comum (PAC), e sobretudo a Reforma da PAC de 1992, causaram uma 
descida generalizada dos preços dos bens agrícolas, só compensada por algumas ajudas 
ao rendimento (abrangendo sobretudo as culturas arvenses e algumas espécies animais), o 
que se traduziu num efeito global sobre os rendimentos fortemente negativo, e numa 
alteração das rendibilidades relativas das diversas actividades. 

As alterações tecnológicas e dos hábitos de consumo, aumentando as preocupações 
com a qualidade, a saúde, a diferenciação e a certificação, viriam a permitir ao sector agro-
pecuário alguma capacidade de obtenção de valores acrescentados. Entre 1989 e 1997 
observou-se uma redução acentuada do número de explorações e do volume de trabalho    
(-30% e -40%, respectivamente), mas apenas uma ligeira diminuição da SAU (-5%). Uma 
característica importante da evolução da agricultura portuguesa na última década foi a 
transição das terras utilizadas em culturas cerealíferas, com muito baixa produtividade, para 
a criação animal extensiva, assente sobretudo numa expansão do efectivo de vacas 
aleitantes.  

O ano de 1996 ficou marcado pela crise da BSE, que resultou numa quebra 
generalizada do consumo da carne de bovino, e no questionamento de todo o processo 
produtivo e de transformação da cadeia alimentar. No entanto, esta crise conseguiu 
desencadear em grande parte das entidades oficiais e particulares, assim como no público 
em geral, a atenção para os problemas relacionados com a produção, distribuição, 
qualidade e denominação dos produtos de origem animal, que até à data ainda não tinham 
tido a relevância merecida. Este choque teve consequências dramáticas a nível da produção 
de carne, mas alargou o espaço aos produtos certificados, já que, cada vez mais, o 
consumidor procura garantias nos produtos que consome. 

Em 1999, com uma nova  Reforma da PAC (Agenda 2000), aprofundou-se a 
Reforma de 1992, com novas reduções de preços institucionais e aumentos das ajudas 
directas aos produtores. Esta Reforma, associada à recuperação do mercado após a crise 
da BSE, teve um especial impacto no sector bovino em Portugal. Assim, a conjugação de 
elevados preços de mercado em Portugal, com um aumento generalizado das ajudas 
directas neste sector, conduziu aumento muito significativo do efectivo bovino de carne. 
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 Em 2001, observou-se uma nova "crise da BSE", que resultou numa nova quebra de 
consumo, mas que, ao contrário da crise de 1996, teve recuperação muito mais rápida e 
cujo impacto na produção nacional praticamente não se fez sentir. Um dos factores 
responsáveis pela recuperação da confiança dos consumidores foi a introdução de um 
regime de rotulagem obrigatória da carne de bovino, com a indicação da origem da carne, o 
que permitiu aos consumidores portugueses optar claramente pelo produto que consideram 
de maior confiança. Esta nova crise veio reforçar bastante as preocupações dos Governos, 
das Instituições Comunitárias e dos consumidores em geral na segurança alimentar, o que  
conduziu a um reforço significativo das medidas a este nível, com grandes consequências  
nas várias fileiras pecuárias. 

 
 

3.2. Políticas seguidas no passado 
  
Como resultado da tendência para a intensificação da produção, e em consonância 

com as modas da época, a partir do início do século XX, e sobretudo da década de 60, 
procedeu-se à importação para Portugal de animais de variadíssimas raças exóticas, 
autorizada e, em alguns casos, estimulada e liderada pelos Serviços do Ministério da 
Agricultura de então. Poucas eram as vozes discordantes desta política1, e assim iriam 
entrar no país muitas raças exóticas que acabariam por desaparecer, e algumas que se 
afirmaram como alternativas interessantes para determinadas condições de produção, mas 
cujo impacto acabaria por ser bastante mais vasto.   

A partir das décadas de 70-80, constatando a situação preocupante das raças 
autóctones, os Serviços Oficiais do Ministério da Agricultura começaram a desencadear 
algumas acções necessárias à defesa e melhoramento do património genético animal, 
nomeadamente a implementação dos primeiros Livros Genealógicos e Registos 
Zootécnicos. Estas acções foram, a partir das décadas de 80-90, progressivamente 
transferidas para as Associações de Criadores, e actualmente todas as raças autóctones 
têm uma Associação responsável pela gestão do Livro Genealógico/Registo Zootécnico e do 
respectivo programa de melhoramento.   

Nos últimos anos, os criadores de raças autóctones e as suas organizações 
beneficiaram  de alguns apoios financeiros que, na generalidade, contribuíram para travar e 
em alguns casos inverter, a contínua regressão a que estes efectivos pecuários estiveram 
sujeitos durante décadas. A primeira destas acções de apoio verificou-se em 1976, com a 
instituição de um prémio pelo nascimento de vitelos filhos de animais inscritos em Livros 
Genealógicos (então ainda geridos pelos Serviços Oficiais), o que teve a capacidade de 
aliciar os criadores de bovinos de raças autóctones para inscrever os seus animais nos 
Livros Genealógicos e incentivá-los para a manutenção das raças nacionais. Em 1985, 
foram instituídos novos incentivos, extensivos às raças ovinas e caprinas autóctones, às 

                                                 
1 A este respeito, é curioso citar Miranda do Vale ("Gado Bissulco", 1949) que, referindo-se à 
importação de ovelhas Frísia para Portugal em princípios do séc. XX, dizia "não nos recordamos, nem 
vale a pena investigar, de quem foi a fantasia de importar, para o nosso País, estes animais…" e, 
mais adiante, referindo os insucessos que levariam à venda dos animais importados desta raça e dos 
seus cruzamentos "o País ficou livre de tais arietinos, mas não sei se ficou curado destas aventuras."    
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Associações de Criadores que assumissem a gestão dos Livros Genealógicos, aos leilões 
de reprodutores, etc.  

Em 1992, e depois em 1999, verificaram-se revisões da PAC, que apontavam para 
uma extensificação da produção, passando a dar-se muito maior ênfase às questões 
ambientais e de desenvolvimento rural. Estas alterações tiveram um impacto profundo em 
Portugal, nomeadamente em todas as matérias relacionadas com a gestão dos RGAn, que 
passaram a ter apoios mais significativos. 

Na sequência da revisão da PAC de 1992 surgiu o Programa NOVAGRI, com apoios 
financeiros destinados a criadores de raças autóctones e suas organizações que tivessem a 
seu cargo a gestão dos Livros Genealógicos, e que permitiu um enorme impulso para o 
desenvolvimento e apetrechamento das organizações de criadores que nessa altura se 
encontravam em fase de implementação, congregando os criadores à volta das suas 
organizações e desenvolvendo assim o espírito associativo. Em 1994, o NOVAGRI veio a 
ser substituído pelo programa PAMAF, que mantinha uma filosofia semelhante.  

Também em 1992, foi aprovado o Regulamento (CEE) nº 2078 (Medidas Agro-
Ambientais) que, entre outros aspectos, visava a manutenção de raças em vias de extinção, 
situação em que se enquadrava a maioria das raças nacionais. A aplicação deste 
Regulamento teve um impacto extremamente positivo na salvaguarda dos RGAn em 
Portugal, e indirectamente contribuiu para a afirmação das Associações de Criadores 
gestoras dos Livros Genealógicos, já que os apoios aos criadores obrigavam a que os 
animais elegíveis estivessem inscritos num Livro Genealógico ou Registo Zootécnico, e 
fossem mantidos em linha pura. Mais recentemente, no âmbito do programa RURIS, está 
assegurada a continuidade da atribuição de compensações aos criadores de animais de 
raças em risco de abandono (Reg. CE 445/2002 e CE 817/2004). 

Adicionalmente às medidas referidas, diversas outras acções contribuíram 
decisivamente para travar a recessão que se vinha observando na maioria das raças 
autóctones em Portugal. Entre estas, merece ser salientada a aprovação e implementação 
de um vasto número de produtos certificados, que tiveram um papel muito importante na 
afirmação comercial de várias raças, contribuindo assim para a sua sustentabilidade. 
Contudo, a não inclusão do factor "raça" em alguns produtos certificados ou a 
admissibilidade de qualquer tipo de cruzamento, resulta num impacto negativo na afirmação 
comercial das raças autóctones. 

Cronologicamente, a evolução observada em Portugal nos RGAn pode então 
resumir-se da seguinte forma: 

- até 1960, em que a maioria das raças não se encontrava ameaçada, ainda que com 
algumas importações de animais exóticos desde o princípio do século. 

- importação e utilização massiva de raças exóticas nas décadas de 60-80, pondo 
em risco a maioria das raças nacionais. 

- início da actividade dos Livros Genealógicos e Registos Zootécnicos nas décadas 
de 80-90, e dinamização das Associações de Criadores e respectivos programas de 
melhoramento. 

- apoios complementares (Medidas Agro-ambientais, certificação de produtos, etc.) a 
partir da década de 90, com impacto muito positivo na recuperação de diversas raças. 
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Nos equinos a situação foi algo distinta, com a implementação do Stud-Book da raça 
Lusitana pela Associação de Criadores em 1967, dando continuidade ao trabalho 
desenvolvido pelos Serviços Oficiais desde o Séc. XIX. Desde 1992, procede-se 
sistematicamente ao controle de filiação com base em marcadores genéticos, por testes 
realizados em Laboratório Oficial.    

 
3.3. Políticas actuais 

 
Em Portugal, a gestão dos RGAn cabe aos criadores e às suas organizações sócio-

profissionais, por delegação e com a supervisão/apoio do Estado. Os apoios concedidos  
aos criadores e a estas organizações são, em grande parte, condicionados por decisões da 
União Europeia, pelo que o país tem uma margem de manobra limitada para tomar medidas 
adicionais ou diferenciadas de âmbito interno.  

Os criadores de animais de raças autóctones e exóticas podem beneficiar de 
diversos tipos de ajudas directas, por via das Organizações Comuns de Mercado, tal como 
aliás os criadores nos restantes países da União Europeia, embora nalgumas medidas 
possam diferir os critérios de atribuição e os montantes unitários das ajudas, de acordo com 
a especificidade da agricultura e região de cada Estado-Membro. Nas espécies pecuárias, 
há que destacar o prémio às vacas aleitantes, o prémio especial aos bovinos machos, o 
prémio ao abate de bovinos, o pagamento por extensificação e o prémio aos produtores de 
ovinos e caprinos, pelo impacto que têm no sector. A título de exemplo, no sector bovino 
estes apoios chegam a representar 65 a 78% dos apoios directos que um criador de vacas 
aleitantes de raça autóctone pode beneficiar por animal. Na atribuição destes prémios, o 
número total de animais que deles poderão beneficiar é limitado por "plafonds" nacionais, 
determinados pela legislação comunitária, o que nalguns casos tem constituído uma 
limitação ao desenvolvimento da pecuária nacional. 

Actualmente, os criadores de animais das raças autóctones (bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos e equinos) podem também beneficiar das ajudas especiais previstas nas 
medidas Agro-Ambientais (Reg. CE 445/2002), no âmbito da medida de apoio à 
manutenção das raças autóctones em risco de abandono, comprometendo-se os 
beneficiários a explorar os animais em linha pura, manter os encabeçamentos máximos 
estabelecidos (3 ou 2 CN/ha, consoante as circunstâncias) e comunicar à entidade 
responsável do Livro Genealógico ou Registo Zootécnico todas as alterações do efectivo.  

Para aplicação destas medidas, estabeleceu-se uma classificação quanto ao estatuto 
de risco das raças autóctones (raças ameaçadas e raças particularmente ameaçadas de 
abandono), com base no número de fêmeas reprodutoras inscritas no Livro 
Genealógico/Registo Zootécnico, sendo atribuída uma compensação financeira superior às 
raças consideradas particularmente ameaçadas. Segundo os critérios definidos, o 
agrupamento de raças segundo o estatuto de risco respectivo é actualmente o seguinte: 
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Raças particularmente ameaçadas 
Bovinos Cachena, Garvonesa e Ramo Grande 
Equinos Sorraia 
Suínos Bísara (em regime extensivo) 

   
 

Raças ameaçadas 
Bovinos 
(<7500) 

Barrosã, Maronesa, Mirandesa, Arouquesa, Bovina 
Preta, Marinhoa, Mertolenga , Minhota e Alentejana 

Ovinos 
(<10000) 

Churra Algarvia, Galega Brangançana, Merina Preta, 
Saloia, Mondegueira, Campaniça, Galega Mirandesa, 
Churra Badana, Merino da Beira Baixa e Bordaleira 
de Entre Douro e Minho 

Caprinos 
(<10000) Bravia, Charnequeira, Algarvia e Serpentina. 

Equinos 
(<5000) Lusitano, Garrano. 

Suínos 
(<15000) Alentejano (em regime extensivo) 

 
 Adicionalmente a estas medidas directas de apoio às raças ameaçadas, outras 
medidas têm, indirectamente, contribuído para a estabilização e até o crescimento de 
algumas raças nacionais. Entre estas medidas, refiram-se como mais importantes todas 
aquelas que contribuem para a extensificação da produção (nomeadamente a reconversão 
de terras agrícolas), os programas de erradicação de doenças (desde que tenham em 
consideração o estatuto especial das raças em risco), as acções de defesa e promoção dos 
produtos certificados, etc. 

 
3.4. Tendências futuras  

 
 3.4.1. Tendências a curto prazo 
 Os apoios financeiros específicos para as raças autóctones, que actualmente 
existem e têm constituído um estímulo muito importante para a sua manutenção, estão 
directamente dependentes das decisões da UE e dos correspondentes Quadros 
Comunitários de Apoio. O Quadro actualmente em vigor prolongar-se-á até 2006, pelo que 
neste aspecto as condições actuais não deverão sofrer grandes alterações, sendo de admitir 
que o interesse pelas raças autóctones se mantenha enquanto se mantiverem aqueles 
apoios.  

A recente Reforma da PAC, que deverá aplicar-se em Portugal a partir de 2005, com 
a introdução do desligamento parcial das ajudas da produção trará certamente grandes 
alterações na pecuária nacional e, consequentemente, nas raças autóctones. O 
desligamento integral das ajudas directas no sector das culturas de cereais vai libertar parte 
das terras anteriormente ocupadas por este tipo de culturas para a pecuária extensiva, 

 
 

25



acelerando um processo de reconversão que se vem verificando desde há alguns anos. 
Este efeito positivo, conjugado com o aumento significativo do "plafond" nacional de prémios 
a vacas de carne e a manutenção deste prémio ligado à produção, deverá conduzir a um 
crescimento do efectivo nacional de bovinos de carne. Este cenário poderá melhorar a 
situação nalgumas raças, devido à valorização dos animais puros e aos preços mais 
elevados pagos aos animais comercializados para o mercado de produtos com 
denominação de origem protegida. Pelo contrário, no sector ovino e caprino, a 
impossibilidade de manter ligado à produção a totalidade das ajudas directas, irá conduzir a 
algum abandono desta actividade, que mesmo na situação actual tem vindo a regredir todos 
os anos, devido a problemas como a perda de rendimento (carne e leite), falta de mão obra 
especializada e maiores dificuldades de comercialização dos produtos. 

No sector suíno e no caso particular das das raças autóctones perspectiva-se que a 
situação poderá melhorar, favorecida pela tendência para um aumento da procura de carne 
produzida em montado, e valorizada pela sua utilização em produtos transformados 
 
 3.4.2. Tendências a médio e longo prazo 
 A evolução esperada na agricultura e, consequentemente, na produção animal em 
Portugal, dependem de uma série de factores, muitos deles de natureza externa, 
nomeadamente da evolução de preços a nível nacional, europeu e mundial (produtos e 
matérias primas), possíveis crises de mercado, competição entre diferentes sistemas de 
produção e espécies, política nacional e europeia, etc. Destes factores há que destacar a 
reforma da PAC e o alargamento da UE, pelo seu impacto no mercado europeu. A Reforma 
da PAC será aplicada praticamente de forma diferente em cada Estado-membro, o que 
introduz um factor de grande imprevisibilidade. O facto de vários países, entre os quais 
alguns com grande peso na produção animal, optarem pelo desligamento integral das 
ajudas directas, vai conduzir a uma redução significativa da produção europeia, acentuando 
a UE o seu déficit em carne de bovino e de ovino e caprino, com consequentes efeitos nos 
preços. O desenvolvimento a que se assiste nos novos Estados-membros na produção de 
suínos e aves vai afectar consideravelmente o mercado comunitário, com efeitos nos preços 
e na concorrência entre espécies, devido ao efeito de substituição. Por estas razões, não é 
fácil prever de forma segura qual a evolução esperada da produção animal em Portugal, 
mas a experiência dos últimos anos dá-nos alguns indicadores que poderão ser úteis na 
perspectivação do futuro dos RGAn no nosso país.  
 Os vectores essenciais da evolução observada nos últimos anos permitem antecipar 
alguns dos condicionalismos que deverão determinar as tendências da produção animal nos 
próximos anos, nomeadamente: 
 - exigências acrescidas dos consumidores quanto às garantias do produto animal 

- ainda que a produção massal de produtos alimentares continue a ser 
maioritária (com as indispensáveis garantias de segurança alimentar), é de 
crer que os nichos de mercado representados pelos produtos certificados 
possam continuar a crescer, já que a procura do mercado é cada vez maior.  

 - maior preocupação com aspectos qualitativos 
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- em conjugação com o ponto anterior, há cada vez mais a noção de que a 
qualidade tem um preço, que merece ser pago quando haja garantias da 
genuinidade dos produtos colocados à disposição do consumidor.  

- maior ênfase em questões de bem-estar animal 
- a aceitabilidade por parte do consumidor relativamente aos produtos 
animais passa, cada vez mais, pelo respeito integral dos princípios de bem-
estar animal, ao longo de toda a cadeia de produção e transformação. 

- preocupação com as questões ambientais e com o desenvolvimento rural integrado 
- é hoje uma noção generalizada que o papel da produção animal vai muito 
para além da mera função produtiva, sendo cada vez mais valorizada a sua 
função essencial no desenvolvimento rural integrado, turismo rural, combate à 
desertificação, etc.; por outro lado há, cada vez mais, fortes restrições ao 
impacto ambiental negativo de alguns sistemas de produção animal, 
nomeadamente os de natureza mais intensiva. 

 - procura acrescida de produtos biológicos 
- o modo de produção biológico conjuga diversos factores considerados nos 
pontos anteriores, além de outros não referidos aqui. É por isso de crer que 
seja uma área em forte expansão nos próximos anos. 

 
3.5. Estratégias futuras de conservação e utilização dos RGAn  

 
Tendo em conta as tendências observadas nos últimos anos, e a sensibilização 

existente a todos os níveis (público e privado, governamental e não governamental), é de 
crer que a tendência para a extensificação venha progressivamente a afirmar a sua 
viabilidade e sustentabilidade. Nesta perspectiva, cremos ser realista uma expectativa de 
crescimento moderado das raças autóctones no futuro, que poderá contudo não ser 
generalizável a todas elas, já que em algumas as perspectivas são menos optimistas. 

No futuro, a estratégia de conservação e utilização sustentável dos RGAn terá de 
assentar basicamente nos aspectos cruciais definidos ao longo deste relatório, e que têm 
sido a base dos programas actualmente em curso, nomeadamente: 

- Conservação "ex situ" 
 - Banco Português de Germoplasma Animal (BPGA) 
- Conservação "in situ" 
 - Manutenção e expansão dos efectivos de conservação 
 - Continuidade dos apoios às raças em risco de abandono  
- Utilização sustentável 
 - Programas de melhoramento genético sustentáveis para cada raça, visando 

a melhoria da eficiência produtiva e os aspectos qualitativa, e minimizando o 
risco de erosão genética 
- Valorização acrescida dos produtos certificados, por procura de novos 
produtos e mercados, e garantias de genuinidade dos mesmos. 

 Com base nas tendências observadas até ao momento e na previsível evolução 
futura dos seus factores condicionantes, cremos que, se forem  seguidos os princípios e 
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políticas actualmente em curso, as perspectivas para os RGAn autóctones são bastante 
animadoras, já que são eles que melhor se enquadram em todos os condicionalismos 
referidos.  Eventualmente, e pelas particularidades que lhe são inerentes, as perspectivas 
de crescimento e/ou estabilização das raças autóctones de ovinos e caprinos serão talvez 
as menos optimistas, pelo que haverá que monitorizar mais rigorosamente a sua evolução, 
tomando medidas de protecção adicionais logo que tal se justifique. 
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Pontos-chave 

• Retrospectiva  

- período até 1960, em que a maioria das raças não se encontrava ameaçada 

- importação e utilização massiva de raças exóticas nas décadas de 60-80, pondo em 
risco a maioria das raças nacionais. 

- início da actividade dos Livros Genealógicos e Registos Zootécnicos nas décadas de 
80-90, e dinamização das Associações de Criadores e respectivos programas de 
melhoramento. 

- apoios complementares (Medidas Agro-ambientais, certificação de produtos, etc.) a 
partir da década de 90, com impacto muito positivo na recuperação de diversas raças. 

• Presente  

- todas as raças geridas por uma Associação responsável pelo respectivo Livro 
Genealógico e programa de melhoramento  

- importância das Medidas Agro-ambientais 

- produtos certificados 

• Condicionalismos futuros 

- exigências dos consumidores quanto às garantias do produto animal 

- maior preocupação com aspectos qualitativos dos produtos 

- maior ênfase em questões ambientais e de bem-estar animal, e com o 
desenvolvimento rural integrado 

- procura acrescida de produtos biológicos 
 
 
 
 
 
Raça Cachena  

 
Criada em zonas montanhosas extremamente agrestes, 

a raça bovina Cachena consegue, pela sua rusticidade, tirar 
partido dos escassos recursos alimentares de que dispõe.  

Caracterizada pelo seu muito baixo peso adulto (cerca 
de 250 kg), cada criador tem normalmente 1 a 2 vacas, 
agrupando-se os criadores de forma a manter grandes 
efectivos nas zonas de montanha, geridos de forma cooperativa.  

Actualmente existem menos de 1000 vacas desta raça, o que coloca a Cachena 
numa situação muito preocupante.  
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4. Avaliação das Capacidades Nacionais  
 
 
4.1. Introdução 
 
Em Portugal, é reconhecida a elevada diversidade de raças nacionais de animais 

domésticos, e existe potencial técnico-científico e estruturas de apoio suficientes  para 
empreender um programa nacional para a conservação e utilização sustentável dos RGAn. 

Contudo, para o êxito de um programa global de gestão dos RGAn são necessários 
alguns ajustamentos pontuais, nomeadamente:   

- articulação mais efectiva entre os diferentes Serviços Oficiais envolvidos, e destes 
com as Associações de Criadores das raças 

- maior complementaridade das estruturas de apoio existentes, e que se encontram 
dispersas pelo país. 

- melhor interligação entre as diferentes entidades que gerem a informação sobre 
RGAn 

- vulgarização das biotecnologias reprodutivas e definição de prioridades tendo em 
vista o melhoramento sustentável dos RGAn. 

- garantia de financiamento para a implementação, manutenção, actualização e 
monitorização do Banco Português de Germoplasma Animal. 

- valorização acrescida dos produtos certificados provenientes das raças nacionais. 
Neste capítulo abordam-se estes temas com mais pormenor, numa avaliação crítica 

das capacidades nacionais para a realização dum programa consistente de conservação e 
utilização dos RGAn. 

 
4.2. Panorâmica da Organização e Capacidades Nacionais 
 
As atribuições claras da CBD apontam para a competência dos Estados no 

desenvolvimento de estratégias, planos e programas nacionais para a conservação e a 
utilização sustentável da diversidade biológica, nomeadamente dos RGAn.  

Em termos organizacionais, as políticas de gestão e utilização dos RGAn em 
Portugal assentam basicamente em organismos estatais na dependência do Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) e nas Associações de 
Criadores das diversas raças locais.  

A Direcção Geral de Veterinária é um organismo central onde existe um Serviço de 
Melhoramento Animal, que tem a responsabilidade de regulamentar e controlar o 
funcionamento dos Livros Genealógicos e Registo Zootécnicos, sendo também responsável 
pela aprovação e acompanhamento dos planos de melhoramento das diversas raças. O 
controle das acções de melhoramento no terreno é levado a cabo por Serviços Regionais do 
MADRP (7 Direcções Regionais de Agricultura) e pelas Regiões Autónomas dos Açores e 
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Madeira. No caso particular dos equinos, o acompanhamento das actividades de gestão e 
melhoramento das três raças nacionais compete ao Serviço Nacional Coudélico.  

Ao nível central do MADRP, o Gabinete de Planeamento e Política Agro-Alimentar 
(GPPAA) tem competências na definição das várias políticas, o Instituto de Desenvolvimento 
Rural e Hidráulica (IDRHa) tem competências ao nível da gestão das medidas 
Agroambientais e dos produtos certificados, o INGA/IFADAP tem a seu cargo o 
financiamento de acções (melhoramento e identificação animal, certificação de produtos, 
projectos, etc.), assim como o pagamento de prémios a que os criadores das diversas raças 
têm direito, no âmbito de diversos programas nacionais e comunitários.  

Ao Serviço de Investigação do MADRP (Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Pescas, INIAP) compete "realizar as acções …conducentes ao melhoramento da produção 
e defesa do património genético vegetal e animal”. Assim, a coordenação dos RGAn está na 
dependência do INIAP, e tem sido desenvolvido um esforço notório com as outras estruturas 
do MADRP tendo em vista uma melhor articulação das acções de conservação e utilização 
dos RGAn. A nível do INIAP, existe um grupo de trabalho sobre Recursos Genéticos para a 
Alimentação e Agricultura, que integra representantes dos recursos vegetais, animais, 
florestais, microbianos, aquícolas, etc. Numa tentativa de integrar as diferentes áreas 
relacionadas com a caracterização, conservação e utilização dos recursos genéticos, foi há 
alguns anos criado o Conselho Técnico do MADRP para os Recursos Genéticos Agrários, 
das Pescas e Aquicultura (CoTeRGAPA), envolvendo os diferentes organismos do 
Ministério cuja actividade se relacione, directa ou indirectamente, com os recursos 
genéticos. 

Existem ainda outras estruturas de investigação ligadas às Universidades e Institutos 
Politécnicos, na dependência do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, assim 
como outros Laboratórios do Estado, que prosseguem investigação fundamental e aplicada, 
e que, directa ou indirectamente, se relacionam com acções de caracterização, conservação 
e utilização dos RGAn. Registam-se algumas ligações entre estas estruturas e as do 
MADRP, que necessitam de ser fortalecidas, no sentido do estabelecimento de uma melhor 
complementaridade e da criação de sinergias. 

As Associações de Criadores constituem a base de suporte de todo o esquema de 
conservação e utilização dos RGAn, tendo a seu cargo a gestão dos Livros Genealógicos e 
Registos Zootécnicos das raças e a responsabilidade pela execução, junto dos criadores, 
das acções integradas no respectivo programa de melhoramento genético. 

Finalmente, há que referir as competências do Ministério do Ambiente, assim como 
de algumas organizações nacionais de carácter público e privado, viradas sobretudo para 
questões de natureza ecológica e ambiental. As preocupações e actividades destas 
organizações prendem-se mais com a preservação da fauna e flora selvagem, habitats e 
áreas ecológicas, sendo a sua acção ao nível dos RGAn bastante reduzida. Contudo, o 
facto de terem responsabilidade na gestão de áreas protegidas, em que muitas vezes se 
integram os RGAn autóctones, aponta para a necessidade de uma interligação mais estreita 
entre os serviços do MADRP e do Ministério do Ambiente na abordagem destas questões.  
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4.3. Questões Legislativas e de Regulamentação 
 
Do ponto de vista da legislação e regulamentação, importa salientar que muitas das 

matérias que actualmente afectam, directa ou indirectamente, a gestão dos RGAn, são 
regulamentadas por normativas Europeias. Tendo em conta que a diversidade dos RGAn é 
um problema que afecta sobretudo os países da orla mediterrânica, seria importante que 
estes tivessem uma estratégia comum, no sentido de fazer valer posições sobre questões 
que lhes dizem respeito mais directamente, e às quais países com menor diversidade dos 
RGAn nem sempre são sensíveis.   

 A nível interno, e dado que a conservação e utilização dos RGAn é um tema 
transversal a vários Serviços (centrais e regionais), sobretudo do MADRP, é necessário 
promover no futuro uma melhor articulação funcional dos mesmos, nomeadamente pela 
criação de um Conselho Zootécnico Nacional que, integrando os diferentes organismos 
estatais, possa estabelecer as bases de protecção e desenvolvimento dos RGAn.  

Do ponto de vista legislativo e de regulamentação, a formulação de políticas gerais e 
sectoriais no âmbito do Ministério da Agricultura compete ao Gabinete de Planeamento e 
Política Agro-Alimentar. Em matérias mais especificamente ligadas aos RGAn, os Livros 
Genealógicos e Registos Zootécnicos são aprovados e supervisionados pela Direcção Geral 
de Veterinária, que tem também a seu cargo a aprovação e acompanhamento dos 
programas de melhoramento genético das diferentes raças. 

No espírito de uma actividade mais coordenada dos diferentes Serviços, torna-se 
indispensável uma articulação mais próxima que garanta a compatibilização das políticas de 
sanidade animal e de defesa dos RGAn, de forma que as medidas sanitárias a adoptar 
tenham em consideração a necessária salvaguarda dos RGAn. Nesta matéria, existe um 
exemplo recente de legislação europeia (Decisão nº 100/2003) que obriga cada EM a 
estabelecer um “programa de criação destinado à selecção da resistência às EET de cada 
raça autóctone de ovinos", e em que os critérios zootécnicos foram completamente 
ignorados. Esta Decisão foi tomada com base em critérios exclusivamente sanitários, sem  
levar minimamente em consideração o possível impacto na perda da diversidade genética 
das raças ovinas, que poderá ser dramática em algumas raças e pôr em causa todo o 
trabalho de conservação realizado ao longo de décadas. De forma semelhante, muita da 
legislação sobre inseminação artificial, transferência de embriões, etc., é demasiado 
restritiva do ponto de vista sanitário, o que cria problemas sérios quando se pretende 
estabelecer um programa de conservação ou utilização.  

No que respeita à regulamentação dos apoios aos criadores detentores de animais 
pertencentes a raças declaradas em risco de extinção, Portugal tem transposto e aplicado 
para o caso nacional a legislação comunitária pertinente. Em casos pontuais, existem ajudas 
directas às Associações de Criadores para a execução de acções específicas.  

 
4.4. Estruturas de Apoio ao Melhoramento e Conservação dos RGAn 
 
Como foi referido anteriormente, existem Associações de Criadores reconhecidas 

para todas a raças nacionais, com estatutos e um núcleo técnico próprios, havendo 
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obviamente algumas diferenças no seu grau de implantação e dinamismo. Estas  
Associações foram criadas maioritariamente nas décadas de 80-90, altura em que se 
procedeu à transição dos Livros Genealógicos e Registos Zootécnicos, até então na posse 
dos serviços do MADRP, e foi criado um conjunto de estímulos ao funcionamento das 
Associações.  

Todas as Associações procedem ao controle de performances no âmbito dos 
respectivos programas de melhoramento, aprovados pelos serviços competentes do 
MADRP, havendo algumas que dispõem de estruturas de apoio próprias (centros de 
testagem, centros de IA, etc.). Além da implementação do programa de melhoramento da 
raça, algumas Associações de Criadores têm alargado o seu âmbito de actuação, 
designadamente no que respeita ao reconhecimento de produtos com denominação de 
origem e promoção destes mesmos produtos; em alguns casos, as Associações têm 
também dinamizado a constituição de agrupamentos de produtores, com o objectivo de 
optimizar a comercialização, procurando novos circuitos de modo a obterem mais valias.  

A nível estatal, e designadamente no MADRP, existem estruturas de apoio dispersas 
por todo o país, algumas vocacionadas para a investigação e outras para o desenvolvimento 
experimental e demonstração. Em matéria de conservação dos RGAn, estas estruturas 
desempenham um papel importante, estando algumas delas já a ser utilizadas em 
programas de conservação “in situ”. Tendo em conta a diversidade de situações existentes 
em Portugal, este aspecto deverá ser ainda mais dinamizado, principalmente naqueles 
casos em que as Associações de Criadores não dispõem de estruturas suficientes. Existem, 
por outro lado, Laboratórios do Estado e Universidades que poderão apoiar diversos tipos 
de actividades (caracterização, conservação “ex situ”, formação de recursos humanos, etc.). 

Pode concluir-se que em Portugal existem, na generalidade, estruturas de apoio e 
recursos humanos suficientes e qualificados para levar a cabo as acções necessárias em 
matéria de conservação e utilização dos RGAn, havendo contudo que: 1) assegurar que têm 
meios suficientes para desenvolver a sua actividade, e 2) promover uma mais eficaz 
cooperação entre Associações de Criadores, Serviços Oficiais, Laboratórios do Estado e 
Universidades, numa óptica de optimização e complementaridade das estruturas de apoio 
existentes.  

 
4.5. Sistemas de Informação 
 
No que respeita à recolha de informação, elaboração e manutenção de bases de 

dados, existe necessidade de uma melhor coordenação, já que existe alguma dispersão 
resultante do facto de existirem vários organismos que procedem à recolha e tratamento da 
informação, de forma independente e servindo diferentes propósitos.  

Assim, no âmbito dos programas de melhoramento, as Associações de Criadores 
procedem à recolha de registos produtivos e reprodutivos, controlam os Livros Genealógicos 
e Registos Zootécnicos (identificação, inscrição nos livros de nascimentos e de adultos, 
genealogias, etc.). A este nível, apesar de existir informação comum a todas a 
raças/espécies, ainda não existe uma uniformização no formato das bases de dados, que é 
indispensável para uma eficaz monitorização de todo o processo.  
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Por outro lado, o Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA) é um 
organismo tutelado pelo MADRP, que procede ao pagamento dos prémios aos criadores e 
coordena o seu controle no terreno. Este organismo mantém diversas bases de dados para 
os animais de interesse zootécnico, estando a situação mais avançada no caso dos bovinos, 
através do SNIRB (Serviço Nacional de Identificação e Registo de Bovinos), enquanto nos 
ovinos e caprinos o controle é feito ao nível de rebanho.   

Finalmente, o Instituto Nacional de Estatística (INE) é o organismo oficial 
responsável pela recolha, tratamento e difusão da informação estatística nacional dos vários 
sectores de actividade. No caso do sector agro-pecuário, ao abrigo da legislação 
comunitária em vigor, este Instituto realiza um inquérito exaustivo às explorações agrícolas 
de 10 em 10 anos, o Recenseamento Geral da Agricultura (o último foi realizado em 1999) 
e, cada dois anos, um inquérito por amostragem à estrutura das explorações agrícolas. 
Anualmente, procede à recolha de estatísticas dos efectivos animais (bovinos, suínos, 
ovinos e caprinos), através de amostragem nas explorações. As bases de dados deste 
Instituto são utilizadas exclusivamente para fins estatísticos, mantendo-se independentes 
das de outros organismos oficiais.  

Em conclusão, podemos inferir que a informação sobre RGAn em Portugal se 
encontra dispersa por vários organismos oficiais e Associações de Criadores, sendo 
imprescindível que se procede a uma uniformização e interligação das diversas bases de 
dados existente. 

 
4.6. Desenvolvimentos Tecnológicos 
 
Em termos de desenvolvimentos tecnológicos relacionados com a conservação dos 

RGAn, existe "know-how" teórico e prático em Portugal, mas a sua disseminação e 
aplicação no terreno é ainda insuficiente em certos casos.  

No que diz respeito às tecnologias reprodutivas, a utilização da IA é prática comum 
em bovinos leiteiros, tem alguma expressão em suínos explorados em regime intensivo, é 
rara em bovinos de carne e praticamente inexistente nas restantes espécies. A transferência 
de embriões limita-se apenas a bovinos leiteiros, mas é uma técnica ainda pouco 
disseminada.  

Relativamente a biotecnologias necessárias à conservação “ex situ” (recolha e 
congelação de sémen e embriões, extracção, conservação e processamento de ADN, 
células somáticas, etc.), existe já alguma experiência consolidada que foi gradualmente 
adquirida, e a sua utilização está prevista no projecto em curso de implementação do Banco 
Português de Germoplasma Animal, havendo no entanto necessidade de alargar a 
experiência a várias equipas dispersas pelo país. 

Quanto à utilização de tecnologias de análise de ADN, existem vários laboratórios 
com experiência em Portugal, estando alguns deles a desenvolver trabalhos na área da 
caracterização, assim como na pesquisa de marcadores genéticos para apoio aos 
programas de selecção e conservação dos RGAn. 

Finalmente há a referir que a avaliação genética utilizando metodologia estatística-
genética actual é comum em bovinos leiteiros, começa a ser utilizada em bovinos de carne e 
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encontra-se numa fase embrionária em pequenos ruminantes. A necessidade de dispor de 
informação produtiva, reprodutiva e genealógica com a estrutura adequada (qualitativa e 
quantitativamente) para que se possa proceder a uma avaliação genética robusta e 
consistente, associada à fraca disseminação de tecnologias reprodutivas (sobretudo a IA) e 
ao regime extensivo de produção praticado na quase totalidade dos animais das várias 
espécies domésticas exploradas em Portugal, constituem hoje em dia os maiores entraves à 
vulgarização da avaliação genética dos animais. 

Como conclusão, é necessário um maior envolvimento e encadeamento das 
estruturas de apoio que existem em Portugal para disseminação e vulgarização da utilização 
dos desenvolvimentos tecnológicos existentes, designadamente as tecnologias reprodutivas. 

 
4.7. Investigação 
 
A nível da investigação, a tendência é cada vez mais para a realização de projectos 

multidisciplinares, tanto nacionais como internacionais, envolvendo equipas de várias 
instituições, conjuntamente com as Associações de Criadores.  

Existe uma consciência generalizada de que a capacidade nacional para levar a 
cabo as acções de investigação em matérias relacionadas com os RGAn necessita de ser 
melhorada, sendo indispensável o reforço de meios materiais e a renovação dos recursos 
humanos com formação especializada, e uma melhor articulação e interligação dos meios 
humanos e materiais, que muitas vezes actuam de forma dispersa.  

Há, por isso, necessidade de definir claramente quais as prioridades estratégicas, de 
forma a evitar a dispersão de meios em acções de natureza menos prioritária, reforçando 
efectivamente as áreas julgadas fundamentais. Em termos de linhas de investigação 
relacionadas com os RGAn, uma prioridade que deverá ser adoptada é a caracterização 
global (genética, produtiva, reprodutiva, etc.), já que a mesma não existe de forma 
consistente para diversas raças nacionais. Por outro lado, a redefinição dos actuais 
programas de melhoramento, no sentido de uma maior sustentabilidade, estabelecida com 
base científica, deverá ser encarada como uma prioridade nacional. Estas duas linhas de 
acção prioritárias estão interligadas e não fazem sentido se adoptadas isoladamente.  

No domínio da conservação dos RGAn, existem já alguns projectos com resultados 
positivos, cuja experiência está a ser de extrema utilidade no projecto de implementação do 
Banco Português de Germoplasma Animal. Em termos de utilização sustentável, o cuidado 
com o risco de erosão genética dentro de cada raça começa a ser motivo de preocupação 
de diversas Associações, pelo que a reformulação dos respectivos programas de 
melhoramento requer um trabalho de investigação  com vista à respectiva optimização.  

Sumariamente, podemos referir que existem equipas de investigação e meios 
laboratoriais para a realização do programa de conservação do RGAn, sendo necessária 
uma melhor articulação entre estes meios, algo dispersos, e as restantes estruturas de 
apoio existentes em Portugal, assim como garantir o seu fortalecimento e continuidade. Por 
outro lado, é crucial definir as prioridades de investigação em matéria de conservação e 
utilização dos RGAn. 
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4.8. Financiamentos 
 
O programa nacional para a conservação "in situ" dos RGAn, nomeadamente das 

raças em risco de abandono, assenta basicamente na regulamentação europeia sobre a 
matéria, utilizando os financiamentos que lhe estão associados. Esta tem sido uma medida 
de enorme sucesso, que indirectamente se tem reflectido na manutenção e aumento dos 
efectivos de algumas raças nacionais, evitando a sua extinção a curto prazo. No caso da 
conservação "ex situ", os financiamentos têm sido bastante insuficientes, e obtidos no 
âmbito de programas nacionais. Nos últimos anos, foram aprovados diversos projectos 
relacionados com a conservação de algumas raças de bovinos, ovinos e caprinos, estando 
actualmente em curso o projecto de implementação do Banco Português de Germoplasma 
Animal, cujo objectivo é integrar e complementar as acções desenvolvidas até agora, de 
forma a garantir a salvaguarda de material genético de todas as raças nacionais. 

O financiamento dos programas de utilização sustentável, traduzidos nos apoios aos 
programas de melhoramento aprovados para cada raça e concedidos às Associações 
respectivas, incluem acções como o registo de animais em Livros Genealógicos e Registos 
Zootécnicos, controle de performances, teste de paternidades, etc. Estes programas têm 
constituído a base indispensável à monitorização e utilização dos RGAn, de forma a garantir 
a sua salvaguarda e afirmação competitiva. 

A informação e capacidade tecnológica básicas necessárias ao programa de 
conservação dos RGAn, têm sido conseguidas essencialmente através de projectos 
nacionais de investigação, experimentação, desenvolvimento e demonstração e, em certos 
casos, em projectos Europeus da mesma natureza. Contudo, acções como a "Red 
Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos 
Locales para el Desarrollo Rural Sostenible", de que Portugal faz parte, não sendo fontes de 
financiamento "per se", contribuem no entanto para as acções de conservação num contexto 
de cooperação internacional como será discutido adiante.  

Conclui-se assim que, uma vez que as acções de conservação dos RGAn exigem 
continuidade, e tanto os programas nacionais como os projectos de investigação são, em 
geral, de curta duração, torna-se absolutamente indispensável a definição dum programa 
global que preveja fontes de financiamento para as actividades referidas, nomeadamente 
para a manutenção, monitorização e actualização do Banco Português de Germoplasma 
Animal. 

  
4.9. Educação 
 
Diversas instituições de Ensino Superior (licenciaturas em Veterinária, Agronomia, 

Zootecnia, Produção Animal, etc.) incluem nos seus "Curricula" disciplinas de Genética e/ou 
Melhoramento Animal, onde são abordadas, com diferente grau de profundidade, as 
matérias relacionadas com a conservação e utilização sustentável dos RGAn. 
Adicionalmente, nos Cursos de Mestrado em "Produção Animal" (Universidades Técnica de 
Lisboa, Trás-os-Montes e Açores), "Biodiversidade e Recursos Genéticos" (Universidade do 
Porto) e "Agricultura Sustentável" (Universidade do Algarve), assim como em alguns cursos 
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de pós-graduação (e.g., "Curso Internacional Avançado sobre Melhoramento Genético 
Animal" organizado pela Estação Zootécnica Nacional), existe um aprofundamento destas 
temáticas. Por outro lado, a Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais 
congrega os técnicos e cientistas que, a diversos níveis, trabalham nas Associações, 
Administração, Instituições de Ensino e Investigação, etc., constituindo um fórum por 
excelência de intercâmbio de ideias e experiências nas diversas vertentes da 
caracterização, conservação e utilização dos RGAn.   

Apesar de algumas insuficiências em casos pontuais, dum modo geral pode afirmar-
se que, hoje em dia, existem em Portugal meios humanos bem preparados, que têm 
adquirido formação tanto a nível nacional como internacional na área dos RGAn. Seria 
desejável que este potencial de conhecimento pudesse ser melhor aproveitado na formação 
profissional, principalmente de recursos humanos pertencentes ao quadro técnico das 
Associações de Criadores. 

 
4.10. Promoção dos RGAn 
 
A promoção dos RGAn é talvez a área mais difícil de implementar tendo em vista a 

baixa expressão que ainda hoje têm os produtos certificados de origem animal provenientes 
das raças nacionais, quando inseridas num contexto nacional. Contudo, o facto de os 
consumidores estarem cada vez mais informados e pretenderem ter garantias adicionais 
sobre a qualidade e segurança dos produtos alimentares, abre boas perspectivas para a 
afirmação comercial dos produtos certificados, nomeadamente daqueles provenientes das 
raças autóctones. A este respeito, as Associações e Federações de produtores têm tido um 
papel muito importante, procurando obter mais-valias dos seus produtos através da procura 
de novos mercados e de circuitos de comercialização mais expeditos, sendo importante 
salientar o esforço que tem sido feito na promoção destes produtos.  

Por outro lado, é indispensável a quantificação e demonstração dos benefícios não 
produtivos da utilização dos RGAn, nomeadamente no equilíbrio ambiental, combate ao 
êxodo rural, integração na paisagem, turismo rural, componentes de manifestações 
culturais, etc. Estas funções, ainda que naturalmente perceptíveis, não têm sido 
suficientemente valorizadas ou demonstradas, havendo necessidade de lhes dar maior 
visibilidade.  

Assim, há necessidade de encontrar novas vias para a promoção dos RGAn com 
impacto, directo ou indirecto, na população em geral e nos consumidores em particular. 

 
4.11. NGOs 
 
Existem várias associações não governamentais que, de algum modo, estão 

envolvidas em acções que, a vários níveis, estão relacionadas com a conservação e 
utilização dos RGAn. 

Entre os vários organismos não-governamentais, salientam-se organizações inter-
profissionais como a Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais (SPREGA), a 
Sociedade Portuguesa de Ovinotecnia e Caprinotecnia (SPOC), a Sociedade Portuguesa de 
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Genética (SPG), etc., que congregam entre os seus associados tanto técnicos como 
criadores, e desenvolvem acções de natureza variada (colóquios, jornadas técnicas, 
congressos, publicações, divulgação via Internet, etc.). Dada a natureza destas 
organizações, para além da difusão do conhecimento técnico e científico também 
desempenham um papel importante na promoção e conservação dos RGAn. 

Existem, por outro lado, organizações de criadores cujo objectivo é a defesa dos 
seus interesses profissionais e sócio-económicos, estando nesta situação várias 
Associações directamente relacionadas com os RGAn, cuja listagem se encontra resumida 
no Quadro 4.1 do Anexo.   

Em resumo, independentemente da natureza e âmbito de actuação destas NGOs, 
todas têm um papel importante na promoção e conservação dos RGAn. 
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Pontos Chave 
 

• Optimização e complementaridade de estruturas de apoio à conservação dos RGAn, 
nomeadamente por melhor articulação entre os Serviços Oficiais, e destes com as 
Associações de Criadores das raças 

• Uniformização e interligação das diversas bases de dados sobre RGAn 
• Disseminação e vulgarização das biotecnologias reprodutivas 
• Definição de prioridades tendo em vista o melhoramento sustentável dos RGAn. 
• Definição de um Programa Nacional de Defesa dos RGAn, incluindo fontes de 

financiamento para a manutenção do Banco Português de Germoplasma Animal 
• Melhor aproveitamento do potencial de conhecimento nacional na gestão e utilização 

dos RGAn 
• Encontrar novas vias de promoção dos RGAn envolvendo a participação e 

colaboração de NGOs 
 
 
 

 
 

Cavalo Sorraia 
 

O Sorraia é um cavalo de pequeno porte e com 
características muito particulares, pensando-se que seja 
um reminiscente ancestral do cavalo ibérico da região 
meridional quente. Apresenta um conjunto de caracteres 
primitivos, sendo disso exemplo a pelagem (pardo-rato e 
pardo-amarelo), crinas bicolores, extremidades mais 
escuras, listas de mulo e crucial, zebruras nos membros 
(frequentes nas pinturas paleolíticas) e orelhas orladas de pelos  escuros, com uma zona 
apical mais clara. 

Presentemente é uma raça seriamente ameaçada, com menos de 100 éguas 
registadas, e uma consanguinidade média da população que ultrapassa os 50%. Torna-se 
assim urgente a implementação de programas de conservação, visando a minimização da 
erosão genética adicional.  
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5. Prioridades nacionais  
 
 

 
5.1. Introdução 
 
Como resulta dos capítulos anteriores, o objectivo fundamental da estratégia 

nacional é a manutenção da biodiversidade dos RGAn, promovendo a sua conservação e 
utilização sustentável. As prioridades nacionais estão estabelecidas de acordo com os 
princípios gerais apontados na Estratégia Global da FAO que podem, de forma adaptada, 
resumir-se da seguinte forma: 

• Identificação, conhecimento e promoção dos RGAn autóctones 
• Desenvolvimento de metodologias de conservação/selecção visando a 

utilização sustentável e a obtenção de produtos de qualidade 
• Monitorização dos RGAn em risco eminente de extinção 
• Conservação dos RGAn para os quais não existe actualmente procura 
• Reconhecimento das funções não-produtivas dos RGAn (ambiente, combate à 

desertificação e abandono, lazer, paisagem, etc.) 
• Reforço das capacidades humanas na gestão dos RGAn 
• Intensificação das cooperações internacionais   

 
Com base nos princípios expostos, nesta secção são abordados os vectores 

principais de actuação a nível nacional em matérias relacionadas com a gestão e utilização 
sustentável dos RGAn. 
 
 5.2. Medidas institucionais  

 
5.2.1. Estratégia nacional de conservação e utilização dos RGAn  

 As políticas de desenvolvimento da produção animal em Portugal têm, há vários 
anos, considerado a conservação dos RGAn uma prioridade estratégica, e tiveram enorme 
sucesso ao conseguir travar o declínio observado na maioria das raças autóctones. 
Contudo, há necessidade de uma melhor coordenação de actividades, envolvendo todos os 
intervenientes nas diversas vertentes da conservação e utilização dos RGAn. Assim, 
considera-se recomendável a criação de uma rede formal envolvendo todas as partes 
integrantes (Administração, Associações, organismos de investigação, entidades 
certificadoras, etc.), de forma a conseguir uma melhor interligação na definição e aplicação 
dos princípios e metodologias conducentes à salvaguarda dos RGAn. Esta rede poderia 
constituir-se com base nas Comissões Executiva e Consultiva designadas para elaborar o 
presente relatório, conduzindo à formalização de um Comité Zootécnico Nacional (ou 
Comissão de Raças), a que competirá a elaboração de um Plano Estratégico Nacional para 
a Conservação e Utilização Sustentável dos RGAn, desenvolvido com base nas orientações 
delineadas neste relatório. 
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 5.2.2. Estabelecimento de normas para a monitorização, conservação e 
utilização dos RGAn  
 No âmbito do Programa Estratégico Nacional, deverão ser desenvolvidas normas e 

recomendações visando a monitorização, conservação e utilização dos RGAn. Entre estas, 
consideram-se como prioritários a definição de critérios objectivos de avaliação do estatuto 
de risco de abandono/extinção de uma raça, das normas de funcionamento e actualização 
do Banco de Germoplasma, a elaboração de recomendações quanto à utilização 
sustentável dos RGAn, o estabelecimento de princípios conducentes à tomada de medidas 
de emergência, etc.  

   
5.2.3. Compatibilização das políticas nacionais de sanidade animal e protecção 
da biodiversidade     

 A experiência recente noutros países (e.g., surto de febre aftosa em 2001) e na UE 
(e.g, programa de erradicação das EET nos ovinos adoptado em 2003) deixa clara a 
necessidade absoluta de os programas de sanidade animal serem desenvolvidos em 
harmonia com a imprescindível salvaguarda dos RGAn. Assim, além da necessidade de 
garantir a conservação "ex situ" dos RGAn, por forma a garantir a sua perenidade, torna-se 
necessário compatibilizar as políticas de sanidade e conservação dos RGAn, assegurando a 
sua utilização sustentável, mesmo em situações de emergência.  
 
 5.2.4. Apoios às Associações e Criadores  
 A experiência recente indica que o sucesso conseguido na manutenção dos RGAn 
assentou sobretudo num conjunto de apoios técnicos e financeiros ao estabelecimento das 
Associações de Criadores, que têm a seu cargo a gestão do Livro Genealógico/Registo 
Zootécnico de cada uma das raças autóctones. Torna-se assim evidente a necessidade de 
assegurar a continuidade destes apoios, até que estas Associações consigam adquirir a 
autonomia necessária, o que tem vindo a ser conseguido com alguma dificuldade, dada a 
concorrência que continua a ser representada pelos genótipos exóticos, com produtividade 
frequentemente mais elevada a curto prazo. 
 Por outro lado, os criadores das raças autóctones consideradas em vias de extinção 
no âmbito dos Reg. CE 445/2002 e 817/2004, têm vindo a receber apoios que permitam 
minimizar a perda de rendimento representada pela exploração destas raças, e compensem 
o papel fundamental que estas raças desempenham no desenvolvimento de zonas rurais 
fortemente deprimidas. Há, obviamente, necessidade absoluta de garantir que estes apoios 
irão manter-se no futuro, sob pena de estas raças voltarem rapidamente a ser votadas ao 
abandono, como aconteceu no passado. 
 
 5.2.5. Produtos animais com certificação  
 A implantação comercial crescente de produtos certificados, nomeadamente de 
origem animal, é um processo recente em Portugal. O sucesso de diversas denominações 
de origem, nomeadamente de carne de bovino e ovino, queijo de ovelha, etc., foram factores 
determinantes da sobrevivência e até dinâmica crescente de determinadas raças. 
Consequentemente, é recomendável que as denominações de origem incluam, sempre que 
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tal se justifique, o factor "raça" associado, de forma a garantir a genuinidade dos produtos e 
contribuir assim para o fomento de raças em risco, mas com capacidade de gerar produtos 
de elevada qualidade.   
 
 5.3. Programas de conservação dos RGAn  
 

5.3.1. Conservação "ex situ" 
A prioridade fundamental nesta matéria é o estabelecimento formal do Banco 

Português de Germoplasma Animal (BPGA), incluindo todas as espécies e raças. 
Efectivamente, existem acções dispersas de conservação de sémen e embriões de algumas 
espécies e raças mas, até ao presente, não tem havido um esforço conjugado de criação 
formal de um Banco organizado e representativo da diversidade dos RGAn em Portugal, que 
possa garantir a sua conservação a longo prazo. 

Recentemente, várias instituições do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, com o apoio das Associações de Criadores, conjugaram esforços no 
sentido de criar o BPGA, com representação adequada de sémen, embriões e DNA de 
todas as raças autóctones de bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Há agora que garantir que 
estas instituições dispõem dos meios financeiros indispensáveis à prossecução deste 
objectivo fundamental, e que são elaboradas normas para a manutenção e utilização do 
Banco, segundo as recomendações da FAO.  
   

5.3.2. Conservação "in situ"  
Como aspecto fulcral da conservação "in situ" considera-se altamente prioritária a 

manutenção e promoção dos apoios financeiros à conservação das raças consideradas 
como ameaçadas de abandono, no âmbito do Reg. 445/2002. Este conjunto de apoios foi, 
de facto, o grande instrumento da conservação de diversas raças autóctones fortemente 
ameaçadas, e considera-se essencial a sua manutenção e alargamento, sob pena de se 
perder todo o trabalho desenvolvido até ao presente.  

Como complemento natural das acções de conservação "in situ" é de toda a 
conveniência o estabelecimento ou manutenção de efectivos de conservação (estatais e 
privados), que poderão ainda servir de suporte a todas as acções de caracterização e 
selecção das raças em causa. Algumas raças autóctones, sobretudo de pequenos 
ruminantes, têm já, espalhados pelo país, efectivos animais geridos pelo Estado ou pelas 
Associações de Criadores, sendo essencial garantir a sua continuidade e interligação com o 
BPGA e os programas de selecção em curso. 

Por último, refira-se a necessidade de sensibilizar as entidades responsáveis 
(Criadores, Associações) para a necessidade de serem desenvolvidos programas de 
utilização dos RGAn visando a manutenção da variabilidade genética intra-racial, isto é, 
assegurando que evolução da consanguinidade se mantém dentro de níveis toleráveis. A 
erosão genética verificada em algumas raças parece ser preocupante, pelo que esta acção 
se torna de grande prioridade, nomeadamente garantindo uma eficaz interligação com o 
BPGA. 
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 5.4. Caracterização e utilização sustentável dos RGAn 
  

5.4.1. Base de dados nacional 
A tomada de decisões quanto às estratégias a adoptar com vista à conservação dos 

RGAn tem necessariamente que assentar em elementos fiáveis e actualizados que 
permitam, a cada momento, ajuizar sobre o risco de extinção ou erosão de cada uma das 
raças autóctones, assim como das medidas mais adequadas a seguir para a sua prevenção. 
Neste sentido, há necessidade de congregar a informação dispersa em diversos 
Organismos Estatais, Associações de Criadores, Entidades Certificadoras, etc., construindo 
uma base de dados única que, a nível nacional, permita avaliar o estado de cada uma das 
raças, de forma a caracterizar objectivamente o seu estado de risco e tomar de imediato as 
medidas adequadas quando tal se tornar necessário.   
  

5.4.2. Caracterização  
Nos últimos anos foi feito um esforço notável com vista à caracterização genética, 

fenotípica e demográfica das diferentes raças nacionais, existindo actualmente disponível 
um vasto conjunto de publicações que permitem um melhor conhecimento de cada uma 
destas raças. Contudo, existem ainda diversas raças para as quais esta informação é muito 
escassa, sobretudo nas espécies ovina e caprina. Consequentemente, há necessidade de 
identificar as áreas e raças onde o conhecimento é menos consistente, expandindo a estas 
os estudos necessários à sua caracterização genética, fenotípica e demográfica, de forma a 
poder estabelecer de forma coerente os respectivos programas de conservação e utilização 
sustentável.    
  
 5.4.3. Programas de melhoramento e recomendações para a utilização 
sustentável  
 Praticamente todas as raças autóctones e exóticas exploradas em Portugal têm 
actualmente uma Associação responsável pela respectiva gestão, e um programa de 
melhoramento aprovado, com financiamentos públicos para diversas acções (registos no 
Livro Genealógico, controle de performances, testes de paternidade, etc.). Como resultado 
desta actividade, existe actualmente um longa experiência na gestão  dos RGAn por parte 
destas organizações, havendo contudo que proceder a alguns ajustamentos, 
nomeadamente visando o aumento da eficácia dos programas de selecção e a minimização 
da erosão genética intra-racial.  
 A raça bovina Frísia tem em curso um programa sistemático de avaliação genética 
com o BLUP-Modelo Animal há cerca de 10 anos, que actualmente abrange caracteres 
produtivos (leite, gordura e proteína) e de tipo (19 caracteres). Nas raças bovinas 
autóctones Alentejana e Mertolenga, e nas raças exóticas Limousine e Charolesa, também 
se procede com periodicidade anual à avaliação genética com o BLUP-Modelo Animal 
(abrangendo caracteres de crescimento, reprodutivos e morfológicos), esperando-se a curto 
prazo avançar para a avaliação genética da raça ovina Serra da Estrela (produção de leite e 
reprodução).  

 
 

43



 Apesar de a situação estar actualmente bastante mais consolidada do que há uns 
anos atrás, algumas medidas devem ser tomadas a curto prazo para conseguir uma gestão 
mais adequada dos RGAn, nomeadamente: 
 - alargamento dos programas de avaliação genética às raças ainda não abrangidas 
que possuam uma dimensão do efectivo que o justifique.  
 - inclusão na avaliação genética de caracteres associados com a eficiência produtiva, 
sobretudo os que possam ser indicadores da adaptabilidade do animal (longevidade, 
intervalo entre partos, peso adulto, resistência a doenças, caracteres qualitativos, etc.), na 
perspectiva de um "melhoramento genético sustentável". 
 - utilização de restrições na selecção dos animais, de forma a evitar a contribuição 
excessiva de determinados indivíduos, e o consequente aumento da consanguinidade.    
  
 5.5. Investigação 
  
 Diversas áreas na investigação em Produção Animal contribuem, directa ou 
indirectamente, para a defesa dos RGAn. Contudo, julga-se que numa perspectiva de 
garantia da conservação e utilização sustentável dos RGAn, as actividades de investigação 
deverão incidir prioritariamente nas seguintes áreas: 

- caracterização genética, demográfica e produtiva das raças cuja informação é 
escassa  

- pesquisa de marcadores moleculares que possam ser usados na gestão e selecção 
dos RGAn   

- metodologias de conservação "ex situ" 
- optimização dos programas de melhoramento em populações de dimensões 

reduzidas 
- selecção para caracteres não convencionais 
- qualidade dos produtos e identificação de nichos de mercado 
- quantificação dos benefícios não-produtivos dos RGAn 
 
5.6. Reforço das capacidades nacionais   

 
 Apesar de, globalmente, existir uma boa infra-estrutura técnica e de haver pessoal 
com qualificações nas diferentes áreas envolventes dos RGAn, há necessidade de reforço 
em alguns sectores críticos, nomeadamente pela consolidação das estruturas já existentes e 
pela coordenação e interligação de acções dispersas.  
 

5.6.1. Implementação e manutenção do Banco Português de Germoplasma 
Animal 
É indiscutível a necessidade de garantir, com urgência, a implementação do BPGA, 

como forma essencial de salvaguarda dos RGAn para o futuro. Adicionalmente, há que 
assegurar que o BPGA é gerido de acordo com os critérios internacionalmente 
estabelecidos (número de animais amostrados, manutenção de duplicados, etc.), e que há 
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continuidade de financiamentos para as instituições que têm a seu cargo o funcionamento 
do BPGA.   

 
5.6.2. Recursos humanos 

 Diversas instituições de Ensino Superior e de Investigação levam a cabo acções de 
formação a nível de graduação ou de pós-graduação que, directa ou indirectamente se 
relacionam com a gestão e utilização dos RGAn; de forma semelhante, as Associações de 
Criadores e vários Centros de Formação Profissional têm programas próprios de formação, 
virados sobretudo para os agricultores, em que alguns aspectos da utilização dos RGAn são 
incluídos. 
  Na generalidade, a capacidade humana nestas matérias parece adequada em 
alguns sectores, havendo contudo necessidade de reforçar outros. Por exemplo, a 
inexistência de um curso específico de especialização na gestão de RGAn é uma lacuna 
que deverá ser equacionada e revista, já que este tema carece de mais pessoal habilitado, 
nomeadamente ao nível dos técnicos das Associações de Criadores, cuja formação 
avançada deverá ser considerada prioritária.  
  
 5.6.3. Apoio técnico aos criadores 

O trabalho essencial de conservação dos RGAn, assim como todas as acções 
visando a utilização sustentável, são conduzidos pelos criadores de cada raça, com o apoio 
da respectiva Associação. 

Formalmente, em Portugal não existe um serviço de Extensão Rural organizado. 
Contudo, as Associações de Criadores, pelo facto de terem a seu cargo a gestão do 
património de determinada raça e pela sua proximidade no terreno, acabam por ter um 
papel fulcral no aconselhamento e monitorização dos criadores. Estas funções revestem-se 
da maior importância, e deverão ser estimuladas enquanto instrumento essencial da 
correcta gestão e utilização sustentável dos RGAn.   
 
 5.7. Consciencialização pública  
   
 A sensibilização da opinião pública para a necessidade de conservação do 
património genético animal é uma vertente essencial em qualquer estratégia de salvaguarda 
dos RGAn. Por isso, a promoção das raças autóctones, do seu significado histórico, cultural 
e social, da sua importância para o desenvolvimento rural e equilíbrio ambiental, dos 
produtos de qualidade que lhes estão associados, etc., constituem factores essenciais ao 
apoio público a uma estratégia nacional de conservação dos RGAn. 
 De particular importância nesta divulgação e consciencialização é a demonstração 
dos benefícios não produtivos dos RGAn, nomeadamente na fixação das populações rurais, 
na utilização de zonas marginais (que de outra forma seriam votadas ao abandono), no 
equilíbrio da paisagem, em actividades de lazer, etc.  
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Pontos-chave 
 

• Elaboração de um Plano Estratégico Nacional para a Conservação e Utilização 
Sustentável dos RGAn, incluindo o estabelecimento de normas para a monitorização, 
conservação e utilização dos RGAn  

• Compatibilização das políticas nacionais de sanidade animal e protecção da 
biodiversidade   

• Implementação do Banco Português de Germoplasma Animal 
•  Manutenção dos apoios financeiros à conservação de raças ameaçadas, 

necessidade de efectivos de conservação, prevenção da erosão genética intra-racial   
• Programas visando a caracterização e utilização sustentável dos RGAn – 

Investigação e aplicação 
• Reforço das capacidades nacionais e promoção dos RGAn na opinião pública 

 
 
 
 
 
 
 

Raça bovina Garvonesa 
 

É também conhecida como raça Chamusca, 
devido à particularidade de ter a pelagem da cabeça 
com tonalidade mais escura, tendendo para negra. 

Esta raça foi, durante muitos anos, usada para 
trabalho na região Sul de Portugal. Quando esta 
função deixou de ter justificação, a raça Garvonesa foi 
sendo progressivamente abandonada, apresentando 
actualmente um efectivo inferior a 100 fêmeas. 

A situação crítica em que se encontra levou a que o Ministério da Agricultura viesse a 
constituir um efectivo de conservação, que tem servido para estudos de diversa natureza.  
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6. Cooperação internacional 
  
 
 

6.1. Introdução 
 

A posição estratégica que Portugal ocupa levou a que, ao longo dos tempos, 
entrassem no nosso país animais das mais diversas origens, sendo curioso salientar, por 
exemplo, a influência de raças Africanas nas raças Portuguesas de bovinos, caprinos e, 
possivelmente, ovinos e equinos. Por outro lado, as raças portuguesas contribuíram 
decisivamente para o estabelecimento das raças Crioulas da América do Sul e, em menor 
escala, terão influenciado diversas raças do sul de África.  

Do enquadramento geográfico e político de Portugal resulta assim a tradição e 
experiência de cooperação em matérias relacionadas com a caracterização, conservação e 
utilização dos RGAn, essencialmente assentes em cinco áreas fundamentais (mundial, 
europeia, PALOPs, ibérica e ibero-americana) e abrangendo diversas vertentes de 
cooperação (institucional, investigação, intercâmbio de conhecimentos/formação, etc.).  
 

6.2. Situação actual 
 

6.2.1. Cooperação a nível Mundial 
Portugal tem participado activamente nas actividades relacionadas com o Programa 

Global da FAO para os RGAn, nomeadamente através das actividades do "European 
Reginal Focal Point" (ERFP) e da Comissão de Recursos Genéticos da FAO. Por outro lado, 
Portugal é subscritor da CBD e é membro de diversas instituições que, a nível mundial, 
contribuem para a gestão e utilização dos RGAn (ICAR, INTERBULL, etc.). 
 

6.2.2. Cooperação a nível Europeu 
A cooperação a nível europeu tem sido canalizada através do Coordenador Nacional 

(CN), no âmbito das actividades do ERFP, nomeadamente participando activamente nas 
reuniões anuais de CNs. Neste âmbito, merece ser salientada a preciosa intervenção deste 
grupo na definição dos critérios de risco para as diferentes raças domésticas, que levaram a 
UE a rever os seus critérios na aplicação das "Medidas Agro-ambientais", e em que Portugal 
teve um papel importante.  

Por outro lado, Portugal tem participado a nível institucional nas diversas áreas em 
que a UE interfere, directa ou indirectamente, na gestão e utilização dos RGAn, 
nomeadamente na Comissão de Recursos Genéticos, Comité Zootécnico Permanente,  
Comité STAR, etc.  A este respeito, o Reg. 1467/94 sobre a "Conservação, Caracterização, 
Colecção e Utilização dos Recursos Genéticos na Agricultura" poderia ter sido um 
catalizador importante da cooperação a nível Europeu, mas lamentavelmente aos RGAn foi 
atribuída uma  fracção reduzida dos apoios concedidos, como ficou claro da avaliação feita 
à aplicação daquele Regulamento, cuja execução terminou em 1999. Depois de um período 
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de cinco anos sem um programa específico, a UE aprovou recentemente o Reg. 870/2004 
sobre a mesma matéria, esperando-se que na sua aplicação exista um balanço mais 
favorável aos RGAn.  

As Associações de criadores de raças de âmbito internacional (Lusitano, Charolês, 
Limousine, Ile de France, etc.) mantêm relações de colaboração com as suas congéneres 
de outros países, o mesmo acontecendo nos suínos e nas aves explorados intensivamente, 
em que as empresas comerciais actuam a nível internacional.  

Diversos projectos de investigação a nível europeu têm sido realizados com a  
colaboração de equipas de investigadores portugueses, nomeadamente projectos visando a 
caracterização das diversas raças autóctones europeias das espécies bovina, suína, etc., 
assim como outros projectos que, indirectamente, afectam a manutenção e gestão dos 
RGAn (identificação electrónica, caracterização de produtos animais com vista à 
certificação, etc.). 
 

6.2.3. Cooperação a nível Ibérico 
Portugal e Espanha têm, historicamente, mantido uma relação próxima de 

colaboração em matérias relacionadas com a produção animal, traduzida na existência de 
um "Acordo Luso-Espanhol de Sanidade, Higiene e Produção Animal" que, pela sua 
abrangência, envolve a cooperação nas diversas vertentes da produção animal.  

Adicionalmente, nos últimos anos tem havido uma colaboração muito próxima em 
diversas áreas, de que merecem destaque: 

- cooperação entre ONGs  
-realização bienal do Congresso Ibérico sobre RGAn, organizado 
conjuntamente pela SPREGA (Portugal) e SERGA (Espanha). 
- cooperação entre Associações de Criadores dos dois países, 
nomeadamente pelo estabelecimento de um protocolo de colaboração entre a 
FERA (Portugal) e a FEAGAS (Espanha). 
- actividades conjuntas no âmbito da Fundação Afonso Henriques, com a 
publicação conjunta de monografias sobre raças de animais domésticos dos 
dois países 
- convite para participação em congressos, jornadas técnicas e científicas, 
etc., nos dois países  

- cooperação institucional 
- projectos de cooperação transfronteiriça, no âmbito do programa 
INTERREG 

 - intercâmbio de cientistas dos dois países 
- colaboração entre equipas dos dois países no delineamento de programas 
de selecção e na avaliação genética de raças autóctones 

- cooperação na formação de meios humanos 
- colaboração na organização e leccionação do "Curso Internacional de 
Especialización en la Conservación de Razas de Animales Domésticos en 
Sistemas de Explotación Tradicionales" (Univ. Córdoba – curso realizado 
anualmente desde 2000). 
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 - organização conjunta do "Curso Internacional Avançado sobre 
Melhoramento Genético Animal" (Universidade de Córdova - 2001, Estação 
Zootécnica Nacional/INIAP - 2003). 

 - colaboração na docência do "Curso Superior de Especialización: 
Conservación de Recursos Zoogenéticos" (Junta de Andalucia – 2004) 

 
6.2.4. Cooperação com os PALOPs 
A cooperação com os PALOPs em matérias relacionadas com os RGAn tem sido, 

até ao presente, bastante limitada, resumindo-se a acções de formação de recursos 
humanos, tanto recebendo bolseiros daqueles países, como apoiando as instituições de 
ensino médio e superior daqueles países vocacionadas para os diferentes ramos da 
agricultura e produção animal. 
 

6.2.5. Cooperação Ibero-Americana 
Os animais domésticos que foram levados da Península Ibérica para a América no 

período da colonização viriam a dar origem às chamadas raças Crioulas, actualmente 
exploradas nos países Ibero-Americanos. Estas raças caracterizam-se por uma enorme 
diversidade, mas ainda hoje apresentam notáveis semelhanças fenotípicas com as raças de 
origem, e é da maior importância que se proceda ao estudo da respectiva diversidade 
genética e das suas possíveis ligações com as raças Ibéricas. 

A cooperação com a Ibero-América tem sido fortemente impulsionada nos últimos 
anos, realizando-se diversas acções de intercâmbio científico e de formação de recursos 
humanos, nomeadamente no âmbito da rede XII-H do programa CYTED (Red 
Iberoamericana sobre la Conservación de la Biodiversidad de los Animales Domésticos 
Locales para el Desarrollo Rural Sostenible). Mais concretamente, as actividades 
desenvolvidas, podem classificar-se nas seguintes grandes categorias: 

- Intercâmbio científico 
- Visitas de intercâmbio com instituições de investigação e universitárias do 
Brasil, Argentina e Uruguai. 
- Reuniões anuais de coordenação com a participação de 19 equipas de 
investigação dos 11 países Ibero-Americanos pertencentes à Rede XII-H. 
- Participação em Congressos, Simposia, etc. sobre RGAn no Brasil e 
Argentina.  

- Formação de recursos humanos 
- Leccionação de cursos de pós-graduação sobre conservação e 
melhoramento dos RGAn em Portugal, Espanha, Argentina, Uruguai e 
Guatemala. 
- Organização em Portugal e Espanha do "Curso Internacional Avançado 
sobre Melhoramento Genético Animal", com cerca de 40 participantes de 8 
países Ibero-Americanos. 

Globalmente, parece-nos importante destacar, nos últimos 4 anos, a participação de 
Portugal na organização e docência de cerca de 10 cursos sobre a conservação e utilização 
de RGAn, abrangendo um total de mais de 300 participantes da Ibero-América.  
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6.3. Prioridades futuras 

 
A longa experiência acumulada em Portugal, aos mais diversos níveis, na 

conservação e utilização sustentável dos RGAn, e a disponibilidade do nosso país em 
recursos humanos com uma vasta actividade nos domínios científico e de cooperação, 
levam-nos a crer que a internacionalização de Portugal nestas actividades deve ser uma 
prioridade estratégica. Consequentemente, julgamos importante estabelecer as seguintes 
áreas prioritárias de actuação: 

- Consolidação da cooperação a nível ibérico e europeu, estimulando o 
estabelecimento de parcerias entre organismos afins dos diferentes países (Associações de 
Criadores, ONGs, instituições de investigação e ensino, organismos estatais, etc.).  

- Dinamização da cooperação com os PALOPs, apoiando a respectiva actividade na 
caracterização, conservação e utilização sustentável dos RGAn.    

- Reforço da cooperação com os países Ibero-Americanos, aprofundando as ligações 
já existentes e estabelecendo novos eixos de actuação, nomeadamente em projectos de 
investigação e acções de formação de recursos humanos. 
 

6.4. Propostas de actuação 
 

Com base na situação exposta e nas prioridades estabelecidas, julgamos essencial a 
promoção de actividades concretas, a desenvolver com o apoio da FAO e/ou de outras 
entidades, por forma a tirar partido da dinâmica criada com a elaboração do Relatório 
Mundial.  

Neste sentido, Portugal propõe que sejam dinamizados dois programas concretos, 
que serão submetidos para apreciação pela FAO a muito curto prazo, nomeadamente sobre  
a formação de recursos humanos e sobre o ordenamento e selecção de raças bovinas 
Crioulas. 
 

6.4.1. Centro Ibero-Americano de Formação Avançada em Recursos Genéticos 
Animais 

Tirando partido das capacidades nacionais e da vasta experiência acumulada nos 
últimos anos na formação de recursos humanos em matérias relacionadas com a 
conservação e utilização dos RGAn, propomos a constituição formal de um Centro de 
Formação Avançada em Recursos Genéticos Animais, alicerçado na Estação Zootécnica 
Nacional (Portugal) e na Universidade de Córdoba (Espanha), já que estas instituições têm 
mantido uma colaboração muito próxima em actividades formativas nestas matérias ao 
longo dos últimos anos. Este Centro estaria vocacionado para dar formação pós-graduada 
nas diferentes vertentes da caracterização, conservação e utilização sustentável dos RGAn, 
visando essencialmente, ainda que não exclusivamente, a formação de recursos humanos 
dos países Ibero-Americanos, PALOPs e países do Norte de África.        
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6.4.2. Programa de caracterização, conservação e utilização sustentável das 

raças bovinas Ibero-Americanas, e sua relação com as raças Ibéricas 
Julgamos fundamental, no âmbito das actividades da FAO, avançar rapidamente 

com um Projecto de Cooperação Técnica visando o estudo da estrutura genética das 
populações de bovinos Crioulos da Ibero-América, e das suas possíveis relações 
filogenéticas com as raças bovinas Ibéricas. Este trabalho teria como objectivo dar um 
contributo decisivo para a caracterização e ordenamento daquelas raças, enquanto bases 
fundamentais para o estabelecimento de programas de conservação e utilização sustentável 
das mesmas.  

Com base na experiência de cooperação que, nesta matéria, vimos mantendo com 
várias equipas da Ibero-América há alguns anos, julgamos que um projecto desta natureza é 
da máxima importância e terá uma grande receptividade. Este projecto basear-se-ia, numa 
primeira fase, na análise de marcadores genéticos e em informação de natureza histórica, 
demográfica e fenotípica, tirando partido do conhecimento já acumulado e complementando-
o nos aspectos menos claros ou ainda não estudados. Adicionalmente, um projecto desta 
natureza constituiria uma oportunidade única de desenvolver as capacidades humanas dos 
países Ibero-Americanos, ao ser desenvolvido pelos técnicos que, nesses países, estão 
directamente envolvidos na gestão dos RGAn.  

Como resultado final deste projecto, poderia esperar-se um conhecimento mais 
aprofundado sobre uma vasta população de bovinos sobre a qual pouco se sabe, 
avançando para o estabelecimento de programas para a sua gestão e utilização sustentável, 
enquanto fonte de alimentos numa região do Mundo em que estes animais desempenham 
um papel fundamental. 
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Pontos chave 
 

• Prioridades 
 

- Consolidação da cooperação a nível ibérico e europeu 

- Dinamização da cooperação com os PALOPs 

- Reforço da cooperação com os países Ibero-Americanos  
 

• Propostas de actuação 
 

- Centro Ibero-Americano de Formação Avançada em Recursos Genéticos Animais 

- Programa de caracterização, conservação e utilização sustentável das raças bovinas 
Ibero-Americanas, e sua relação com as raças Ibéricas  

 

 

 

 

 

 

 

Raça Ovina Campaniça 
 

  A raça Campaniça deriva do tronco ibérico e ainda hoje 
exibe as características de uma raça primitiva. Apresenta elevada 
rusticidade, longevidade, baixo peso adulto e lã do tipo cruzado 
de excelente comprimento. Originariamente apresentava as 
variedades branca e preta, encontrando-se esta última extinta na 
actualidade.  

Há registos da existência de 160.000 animais no final dos a
sido gradualmente substituído, especialmente pela raça Merina, tendo decrescido até cerca 
de 5.000 fêmeas actualmente. Esta raça está actualmente a ser sujeita a um programa de 
conservação genética envolvendo organismos estatais e a respectiva Associação de 
Criadores. 

nos 50, efectivo que terá 
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Abreviaturas utilizadas 
 
UE 
CE 
CN 
RGAn 
DOP 
IGP 
BSE 
BPGA 
CBD 
MADRP 
EET 
INIAP 
INGA 
IFADAP 
SAU 
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