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RESUMO 

Existem atualmente cerca de 9 mil raças de interesse zootécnico, protegidas por organizações e associações 
que continuamente realizam esforços em prol da sua conservação. É necessário preservar esta 
biodiversidade evitando a perda de genes valiosos como consequência do seu desaparecimento. Estas raças 
estão muito difundidas por todo o Mundo e pertencem principalmente às espécies Bos taurus, Ovis aries, 
Gallus gallus, Capra hircus e Sus scrofa. As raças atuais representam combinações únicas de genes devido 
a terem sido desenvolvidas em diversos ambientes desde a domesticação, como ficou esclarecido na 
Declaração de Interlaken1. 

A União Europeia (UE) conta atualmente com cerca de 1300 nomes protegidos, entre DOP, IGP e ETG2. 
Destes, os de origem animal, tendo uma representatividade muito díspar entre países, são principalmente 
queijos (30%), produtos à base de carne (22%), carne (e miudezas) frescas (20%) e matérias gordas (17%). 
As raças autóctones além dos produtos usados diretamente na alimentação humana têm uma importância 
variável na produção de subprodutos e serviços de âmbito sociocultural e ambiental. 

As estratégias ligadas à segurança alimentar e ao desenvolvimento rural3 passam pela existência de 
diversidade animal, para que os criadores possam optar por aqueles que, em cada momento, possam ser os 
melhor adaptados e melhor preparados para alimentar uma população humana em crescimento acelerado. 

Prevê-se que a procura das carnes que apresentam maiores consumos a nível mundial venham a ter grandes 
aumentos4, que obrigam a um olhar atento sobre as questões ligadas com a sustentabilidade ambiental5. 

As alterações climáticas que se prevê venham a ocorrer, obrigarão que a nível da agricultura tenham de 
haver, de igual modo, grandes alterações para conseguir uma boa adaptação a essas condições6. 

Nos países em desenvolvimento há uma procura crescente dos produtos de origem animal, ao contrário dos 
países desenvolvidos aonde a mesma estagnou7. No sentido de tornar a produção animal mais sustentável 
tem de se recorrer cada vez a mais tecnologia8. Caballero9 desenvolveu o conceito de intensificação 
sustentável para dar resposta a situações de tensão. A ética tem de estar sempre presente quando se abordam 
os vários tipos de questões de ordem ecológica, social ou económica10. 

O futuro, de acordo com a opinião de Vaz Portugal11 inscreve-se no domínio da identificação e expressão 
do ADN, procurando assentar o melhoramento genético na seleção assistida por marcadores responsáveis 
por expressões fenotípicas orientadas ao ganho genético, ao mérito genético e à intensidade de seleção. 

 

ABSTRACT 

There are currently about 9000 breeds of livestock, protected by organizations and associations that 
continuously make strong efforts for its conservation. It is necessary to preserve this biodiversity avoiding 
the loss of valuable genes as a result of their disappearance. These breeds are widespread throughout the 
world and mainly belong to the species Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra hircus and Sus scrofa. 
The modern breeds represent unique combinations of genes as they have been developed in different 
environments since domestication, as was made clear in the Declaration of Interlaken1. 

The European Union (EU) currently has about 1,300 protected names, among PDO, PGI and TSG [1]. Of 
these, animal, with a rough representation among countries, are mostly cheeses (30%), meat products 
(22%), meat (and offal) (20%) and fat (17%). The local breeds, as well as products used directly in human 
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food supply, have an unstable importance in the production of by-products and in the socio-cultural and 
environmental context2. 

The strategies related to food security and rural development3 pass through the existence of animal diversity 
so that breeders can select from those which, at every moment, may be the most suitable and best prepared 
to feed a human population growing rapidly. 

It’s predicted that the demand for meat that have higher consumption worldwide will have large increases4, 
which require a particular care on the issues related to environmental sustainability5. 

Climatic changes that are expected to occur in the near future, requires that at farming level, have to occur 
major changes to achieve good adaptation to these news environmental conditions6. 

In developing countries there is a growing demand for animal products, unlike developed countries where 
it is stagnated7. A sustainable livestock production requires the use of a higher technology level8. Caballero 
developed the concept of sustainable intensification to respond to stressful situations. Ethics must always 
be present when addressing ecological, social or economic issues10. 

The future, according to Vaz Portugal11 should focus on the identification and expression of the DNA, with 
genetic improvement based on marker assisted selection which are responsible for directed phenotypic 
expression, genetic gain, genetic merit and selection intensity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A história subsequente à domesticação permitiu que fosse criada uma enorme diversidade de populações 
locais e raças, utilizadas para muitas funções, com diferentes níveis produtivos. Somente cerca de 40 das 
50 mil espécies de mamíferos e aves conhecidas foram domesticadas às quais se acrescenta o inseto bicho-
da-seda dado ser considerado o animal mais domesticado, que não sobrevive sem os cuidados do ser 
humano. A diversidade genética animal é essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural 
sendo o único facto previsível o aumento crescente da procura de alimentos pelo homem. Numa escala 
global, as 5 espécies – Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra hircus e Sus scrofa – estão muito 
difundidas e em grande número, num total de 7754 raças locais e 8812 raças de animais de interesse 
zootécnico. Existem numerosas organizações e associações que continuamente realizam esforços em prol 
da conservação das raças, preservando a biodiversidade doméstica e evitando a perda de genes valiosos 
como consequência do desaparecimento dessas raças. Na Declaração de Interlaken1 ficou esclarecido que 
as raças atuais representam combinações únicas de genes, devido a terem sido desenvolvidas, em diversos 
ambientes desde a domesticação. A preocupação com a sustentabilidade passa na produção animal pelas 
questões ecológicas, sociais e económicas com a ética envolvida. Existem na UE cerca de 1300 nomes 
reconhecidos, dos quais 30% são queijos, 22% produtos à base de carne, 20% carne (e miudezas) frescas e 
17% matérias gordas2. O país com maior número de nomes protegidos é a Itália, seguido pela França, 
Espanha e Portugal. A importância das raças autóctones manifesta-se não só pela diversidade de produtos 
e subprodutos que originam, como por uma miríade de serviços à comunidade. 

A diversidade genética animal é essencial para a segurança alimentar e o desenvolvimento rural3, 
permitindo aos agricultores selecionar ou desenvolver novas raças em resposta a alterações climáticas, 
ameaças com doenças novas ou ressurgentes, novos conhecimentos das necessidades nutricionais humanas 
e alterações nas condições de mercado ou das necessidades sociais. Todas estas variáveis são altamente 
imprevisíveis. O único facto previsível é o aumento crescente da procura de alimentos pelo Homem. Com 
um crescimento esperado da população mundial de 7200 para 9600 milhões em 2050, e os rendimentos 
crescentes e a urbanização, prevê-se um aumento da procura por alimentos de origem animal. Até 2050, 
em comparação com os níveis de consumo em 2010, a procura de carne de porco e ovos aumentará 65-
70%; para a carne de bovinos, produtos lácteos e carne de ovinos de 80-100%; e o aumento da procura por 
carne de aves em 170%4. Estes aumentos representam um desafio ambiental para a produção intensiva dos 
animais, como a emissão de metano, a excreção de azoto pela urina e o aumento de fósforo nos estrumes, 
que obrigarão ao desenvolvimento de tecnologias relacionadas com o efeito estufa e uma oportunidade para 
a sustentabilidade ambiental5. Prevê-se que as alterações climáticas reduzam os rendimentos e, ao mesmo 
tempo, aumentem os riscos para os agricultores, pelo que a agricultura terá de se adaptar, os sistemas de 
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exploração terão de ser ajustados e será necessário desenvolver e selecionar variedades vegetais adequadas 
para contrariar esses riscos6. 

O objetivo deste artigo, de pesquisa bibliográfica, foi o de abordar, de um modo global, e necessariamente 
introdutório, o tema das “raças autóctones, multifuncionalidade e especialização produtiva”, na sessão 

plenária I do Congresso Ibérico sobre as “raças autóctones, economia local e paisagem rural”. Assim, a 

primeira abordagem é feita sobre a origem das raças autóctones, que começou com a domesticação, 
abordando-se de seguida a conservação dessas raças. Um dos assuntos que têm merecido uma abordagem 
recente, que associa a problemática da defesa do meio ambiente com a produção animal e o aumento das 
necessidades mundiais de alimentos, é analisado na sustentabilidade intensiva. Finalmente avalia-se a 
importância da variação genética, dos produtos animais e das raças em risco de extinção, que nos conduzem 
à especialização produtiva. 

 

DOMESTICAÇÃO E RAÇAS 

Antes da domesticação dos animais a sua evolução deveu-se exclusivamente à seleção natural, até que a 
ação do Homem através da reprodução dirigida baseada na seleção fenotípica ou massal sobre determinadas 
características morfológicas e produtivas, ou por cruzamento com outros grupos de animais foi alterando 
os efetivos animais12. Esta domesticação dos animais13 juntamente com a das plantas lançaram as bases da 
agricultura como a conhecemos hoje14, tornando-se um marco essencial no desenvolvimento demográfico 
e da cultura humana. Durante a história subsequente dos animais, as principais forças evolutivas da 
mutação, reprodução seletiva, adaptação, isolamento e deriva genética criaram uma enorme diversidade de 
populações locais e raças, utilizadas para muitas funções, com diferentes níveis produtivos. Nas últimas 
décadas o uso de programas de seleção cada vez mais eficientes tem permitido o melhoramento genético 
de um maior número de raças. A inseminação artificial e a transferência de embriões têm facilitado a 
disseminação desse material genético13. Somente cerca de 40 das 50 mil espécies de mamíferos e aves 
conhecidas foram domesticadas15. A FAO classificou as raças que existem num só país de raças locais e as 
que existem em mais de um país de raças transfronteiriças regionais e internacionais, em função da sua 
distribuição15. O uso destas designações prende-se com a necessidade de não haver duplicações de 
contagem de populações de raças nacionais em estatísticas globais e regionais16, chamando a atenção de 
que esta classificação é baseada somente na distribuição das raças relativamente às fronteiras dos países, 
não estando necessariamente relacionado com a diversidade genética das populações animais. Este termo 
de raça local não se pode confundir com o de raça indígena, nativa ou autóctone que constitui um 
subconjunto das raças adaptadas a nível local, que estão num país há tempo suficiente para se terem 
adaptado geneticamente a um ou mais sistemas de produção tradicionais17. 

A raça sendo um processo biológico e/ou artificial fomentado pelo homem passou por várias fases sendo 
uma prévia à sua constituição do ponto de vista zootécnico e outra a partir da sua constituição 
administrativa18. Historicamente as raças começaram por ser subespécies geográficas (antes da 
domesticação), raças primitivas (limitada intervenção do homem), raças naturais (etapa de transição às 
atuais) até chegar às raças atuais (intensa intervenção do homem mas conservando o caráter regional e 
inclusive raças melhoradas com projeção internacional) 19. A raça representa nos estudos da FAO um 
conceito cultural, em vez de ser uma entidade biológica ou técnica20, sendo aí definida como “a breed is a 

breed if enought people say it is”, o que tem implicações para a conservação genética. Primeiro há que 
abandonar a ideia de que raça é um conceito genético, mas usá-lo somente em termos descritivos: é um 
termo conveniente para indicar um grupo de animais morfologicamente semelhantes dentro de uma 
espécie20. Este conceito é refutado por Sierra Alfranca12 que considera que dada a necessidade da 
conservação e melhoramento das raças atuais tal vai ser difícil se nos basearmos apenas numa avaliação 
puramente ambiental, cultural ou folclórica12. Com base na Etnologia Zootécnica este autor propõe que raça 
seja um conceito técnico-científico, distintivo de um grupo de animais através de uma série de 
características (morfológicas, produtivas, psicológicas, etc.) que são transmissíveis aos descendentes, 
mantendo por outro lado, alguma variabilidade e dinâmica evolutiva. Uma outra definição, de Rodero e 
Herrera21 consideram mais adequado que as raças sejam populações que se distinguem por um conjunto de 
características visíveis externamente, que são determinadas geneticamente e são diferenciadas de outros da 
mesma espécie ao longo do processo histórico, considerando que se originaram e localizaram numa dada 
área com um ambiente comum. A Declaração de Interlaken1 esclareceu que mais de 7 mil raças domésticas 
de animais foram desenvolvidas em diversos ambientes nos 12 mil anos que decorreram desde que as 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
1

 

primeiras espécies animais foram domesticadas. Estas raças agora representam combinações únicas de 
genes. Assim, todos os recursos genéticos animais para alimentação e agricultura são o resultado da 
intervenção humana: eles foram conscientemente selecionados e melhorados desde as origens da 
agricultura, e coevoluíram com as economias, culturas, sistemas de conhecimento e sociedades. Ao 
contrário da maioria da biodiversidade selvagem, os recursos animais requerem maneio humano contínuo, 
sensível à sua natureza única. Ainda de acordo com Eding20 o conceito de raça foi uma invenção da Europa 
Ocidental pela necessidade de se ter criado o primeiro livro genealógico, na segunda metade do século 
XVIII, contudo quando os criadores ingleses iniciaram, por exemplo, o registo das raças bovinas Shorthorn, 

Devon, Hereford, Highland e ovinas Ryeland, Cotswolds, Lincoln, já as mesmas existiam no terreno12. 

 

CONSERVAÇÃO DAS RAÇAS 

Existem numerosas organizações e associações (Rare Breed International, EAAP, FAO, UE, SERGA...) 
que realizam esforços em prol da conservação das raças, preservando a biodiversidade, evitando a perda de 
genes valiosos como consequência do desaparecimento dessas raças12, que supõem um caudal precioso per 

se, que poderão vir a ser reutilizados num futuro próximo, transmitindo-os a outras raças, quiçá mais 
produtivas mas com deficiências que poderão limitar a sua rentabilidade (rusticidade, resistência a 
determinadas doenças, fertilidade, qualidade da carne, ...) 12. Nos últimos anos, o destaque acrescido na 
implementação de programas de desenvolvimento sustentável, de que as raças autóctones são um 
importante componente, levou a uma reavaliação das estratégias utilizadas no passado, que levaram ao 
desaparecimento de raças locais a um ritmo alarmante22. 

 

SUSTENTABILIDADE INTENSIVA 

O princípio da sustentabilidade ecológica, de acordo com Canotilho23, deve impor: (1) que a taxa de 
consumo de recursos renováveis não pode ser maior que a sua taxa de regeneração; (2) que os recursos não 
renováveis devem ser utilizados em termos de poupança ecologicamente racional, de forma que as futuras 
gerações possam também dispor destes (princípio da eficiência, princípio da substituição tecnológica, etc.); 
(3) que os volumes de poluição não possam ultrapassar quantitativa e qualitativamente a capacidade de 
regeneração dos meios físicos e ambientais; (4) que a medida temporal das “agressões” humanas esteja 

numa relação equilibrada com o processo de renovação temporal; (5) que as ingerências “nucleares” na 

natureza devem primeiro evitar-se e, a título subsidiário, compensar-se e restituir-se. Já o desenvolvimento 
sustentável tinha sido apresentado em 1987, no Relatório Brundtland ou Nosso Futuro Comum, como 
aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem às suas necessidades24. 

Os recursos genéticos animais contribuem para a manutenção de comunidades locais, frequentemente 
dependentes da produção animal em zonas marginais para a sua sobrevivência daí que é essencial 
reconhecer a contribuição das raças autóctones para o desenvolvimento rural e para a fixação das 
populações, mantendo o equilíbrio ecológico e social22. 

A produção animal a nível global é altamente dinâmica, sendo que nos países em desenvolvimento, está 
evoluindo em resposta à crescente procura por produtos de origem animal e nos países desenvolvidos, essa 
procura está estagnada, enquanto muitos sistemas de produção estão a aumentar a sua eficiência e 
sustentabilidade ambiental7, sendo esse um dos desígnios da produção animal sustentável que além de 
promover a proteção do meio ambiente, justiça social e eficiência económica, tem de ser eficiente, 
procurando a produtividade, e para ser produtiva deve utilizar mais tecnologia8. Caballero9 desenvolveu o 
conceito de intensificação sustentável como uma forma de adaptação das estratégias de gestão em resposta 
a situações de tensão, como a produção ou a escassez de mão de obra de pastoreio sazonal de pastagens, e 
não como uma decisão de gestão deliberada para aumentar os níveis de input, a fim de atingir uma produção 
mais elevada e/ou maior produtividade. As melhorias de mobilidade, acessibilidade, diversidade de 
recursos, recursos de mercado, a coesão social e de reformas institucionais visam a continuação das técnicas 
de pastoreio, mas pode exigir a utilização de níveis mais elevados de insumos. Ainda segundo o mesmo 
autor o trabalho interdisciplinar é um predicado do conceito de intensificação sustentável9. 

De acordo com Patersena e Snappb25 a abordagem da intensificação sustentável passa resumidamente por 
(1) aumentar inputs; (2) aumentar a diversidade agrícola no sistema com sistemas multiculturais, 
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diversidade de culturas, plantio otimizado, a rotação de culturas e várias colheitas por ano; (3) abordagens 
agronómicas com culturas intercalares / plantio direto / revezamento de corte, o melhoramento de plantas 
(mais sementes / planta), plantas de cobertura, aumento da densidade de culturas e socalcos; (4) abordagens 
tecnológicas com monitoramento (solo e culturas), aumentar a eficiência dos fertilizantes, estufas e 
organismos geneticamente modificados; (5) gestão do solo e da água com integração de adubo no solo, 
compostagem, agricultura de precisão / irrigação, reciclagem de nutrientes e adubação verde; (6) maneio 
de pragas com maneio integrado de pragas e inimigos naturais. 

Os animais que atingem melhores desempenhos zootécnicos – nomeadamente em termos de produção de 
leite, de ovos ou de velocidade de crescimento – são justamente os animais mais eficientes e, quanto mais 
elevada performance, menor a proporção de alimento ingerido destinado à satisfação das necessidades de 
conservação do animal que são relativamente elevadas, com menor dispêndio alimentar por unidade de 
leite, ovos ou carne produzida, e menor excreção relativa de dejetos26. 

O futuro, de acordo com a opinião de Vaz Portugal11 inscreve-se no domínio da identificação e expressão 
do ADN, procurando assentar o melhoramento genético na seleção assistida por marcadores responsáveis 
por expressões fenotípicas orientadas ao ganho genético, ao mérito genético e à intensidade de seleção quer 
no segmento filho quer no segmento mãe, otimizando a eficiência biológica em termos unitários e 
comparativos. O futuro inscreve-se assim no domínio da molécula dominando a produção animal intensiva, 
massal e padronizada, sem isolar o animal da sua integração nos sistemas agrícolas, nomeadamente sistemas 
locais de produção que usam recursos locais, alimentos de produção local e animais de raças autóctones. 

 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO ANIMAL 

O sector global da produção animal caracteriza-se por um aumento dicotómico entre os animais criados por 
um grande número de pequenas explorações como suporte da subsistência e da segurança alimentar rural e 
os sistemas comerciais de produção intensiva3. 

Para Vaz Portugal27, será o consumidor a eleger e decidir se opta por produtos provenientes de produção 
intensiva (oferta massal, competitiva) ou por produtos de produção natural com características genéticas 
diferenciadas (oferta limitada): “O esforço de produção e o aumento da eficiência da produção 

maximizando a resposta biológica do animal, sem afetar o seu bem-estar, exigem que a exploração dos 
animais se transforme em indústria animal. Esta é a principal via para o desafio que se coloca. Com esta 
via coabitam os sistemas de produção natural que otimizam recursos locais próprios e são responsáveis pela 
genuinidade das características dos alimentos. Assim a produção de alimentos de origem animal terá duas 
origens diferenciadas, ocupando espaços de produção próprios. A evolução residirá na coabitação entre os 
dois sistemas de produção animal que são diferentes, mas complementares e a necessitarem de ser 
regulamentados, organizados, controlados e defendidos, nomeadamente os ligados à produção natural que 
o próprio Estado apoiará para evitar a desertificação do meio rural, fomentando a diversidade e a riqueza 
da paisagem rural.” 

 

VARIAÇÃO GENÉTICA 

A variação genética em características de interesse económico é a base para futuros programas de 
melhoramento. Nas duas últimas décadas, a erosão dos recursos genéticos está sendo contrabalançada por 
esforços dirigidos à sua conservação. Isso resultou em progressos consideráveis em duas frentes: (1) há 
uma quantidade crescente de informações coletadas sistematicamente em raças de animais zootécnicos e o 
seu ambiente; (2) na maioria das espécies de animais muitas raças têm sido sujeitas a análises moleculares. 
O estado atual das bases de dados deixa, no entanto, muito a desejar. Além disso, a documentação dos 
dados fenotípicos e da genotipagem molecular, ambos com seus próprios méritos, ainda tem que convergir 
em avaliações consistentes e plausíveis de raças específicas para a conservação13. 

 

PRODUTOS ANIMAIS 

A Comunidade Económica Europeia publicou em 1992 o Regulamento (CEE) N.º 2081/92 (relativo à 
proteção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros 
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alimentícios), posteriormente substituído pelo Regulamento (CE) N.º 510/2006, com as regras de execução 
publicadas no Regulamento (CE) N.º 1892/2006, alteradas pelo Regulamento (CE) N.º 628/2008. Foi ainda 
publicado no mesmo ano de 1992 o Regulamento (CEE) N.º 2082/92 (relativo aos certificados de 
especificidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios), posteriormente substituído pelo 
Regulamento (CE) N.º 509/2006, que por sua vez foi substituído pelo Regulamento (UE) N.º 1151/2012 
(relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios). 

Do Regulamento (CE) N.º 628/2008, para os países com maior representatividade (> 10%) as designações 
usadas em Itália, França, Espanha e Portugal, para as denominações de origem protegidas são: 
denominazione d’origine protetta DOP, appellation d’origine protégée AOP, denominación de origen 

protegida DOP e denominação de origem protegida DOP; e para as indicações geográficas protegidas: 
indicazione geografica protetta IGP, indication géographique protégée IGP, indicación geográfica 

protegida IGP e indicação geográfica protegida IGP, respetivamente. 

No Regulamento (UE) N.º 1151/2012 ficou estabelecido um regime de denominações de origem protegidas 
e indicações geográficas protegidas, a fim de ajudar os produtores de produtos ligados a uma área 
geográfica, mediante: a) a garantia de uma remuneração justa que corresponda às qualidades dos seus 
produtos; b) a garantia de uma proteção uniforme das denominações como direito de propriedade intelectual 
no território da União; c) a comunicação aos consumidores de informações claras sobre os atributos do 
produto que lhe conferem uma mais-valia. 

1. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «denominação de origem» uma denominação que 
identifique um produto: a) originário de um local ou região determinados, ou, em casos excecionais, de um 
país; b) cuja qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio geográfico 
específico, incluindo os seus fatores naturais e humanos; e c) cujas fases de produção tenham todas lugar 
na área geográfica delimitada. 

2. Para efeitos do presente regulamento, entende-se por «indicação geográfica» uma denominação que 
identifique um produto: a) originário de um local ou região determinados, ou de um país; b) que possua 
determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser essencialmente atribuídas à sua 
origem geográfica; e c) em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área 
geográfica delimitada. 

A verificação da conformidade das fileiras produtivas e uso das menções e símbolos das DOP, IGP, ETG, 
Proteção Integrada, Produção Integrada e Agricultura Biológica compete a um Organismo Privado de 
Controlo e Certificação (OPC). 

Nesta data (5 de outubro de 2015) havia 651 nomes reconhecidos como IGP (50%), 597 DOP (46%) e 51 
ETG (4%), o que totaliza 1299 nomes reconhecidos2. Itália com 276 nomes protegidos representa 21% do 
total, seguido por França com 223 (17%), Espanha com 184 (14%) e Portugal com 133 (10%). Quanto ao 
tipo de produtos de origem animal, a representatividade (por ordem decrescente) é a seguinte: queijos 
(30%), produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) (22%), carne (e miudezas) frescas 
(20%), matérias gordas (manteiga, margarina, óleos, etc.) (17%). 

A valorização desses produtos reconhecidamente diferenciados não tem sido eficaz. Até à data, e apesar de 
se registarem alguns casos de sucesso, têm sido poucos, aqueles em que se conseguiu uma correta 
valorização ou que a comercialização esteja plenamente conseguida28. O desenvolvimento de estratégias, 
planos e programas individuais ou em conjunto de conservação e de seleção das raças autóctones, face à 
conjuntura atual e às enormes dificuldades do setor agropecuário português, têm sido determinantes para a 
manutenção da diversidade biológica. Será fundamental que, a curto prazo, se otimizem os programas de 
conservação e seleção já em curso, coadjuvados pela implementação do Plano Nacional para os Recursos 
Genéticos Animais e por uma reorganização do setor, nomeadamente, ao nível do associativismo, da 
continuidade dos sucessivos programas de apoio e na implementação de novas estratégias de valorização 
dos recursos genéticos animais e dos seus produtos28. 

Muitas raças locais oferecem uma ampla gama de serviços e produtos ecossistémicos - cada um com um 
baixo nível de produção - que suporta os meios de subsistência de seus guardiões como parte integrante dos 
ecossistemas agrícolas, economias e culturas. Além de terem papéis importantes na nutrição e dietas, os 
animais e os alimentos de origem animal têm fortes funções socioeconómicas e culturais em muitas 
sociedades. Eles ajudam na ciclagem de nutrientes, reciclagem de produtos residuais e dispersão de 



RAÇAS AUTÓCTONES NO ESPAÇO IBÉRICO: UM RECURSO SUSTENTÁVEL 

 

1
4

 

sementes, fornecem transporte, projeto de poder e servir como meios de acumulação de riqueza29. Esses 
diversos produtos e serviços normalmente não são contabilizados, em parte devido à recolha de dados e 
problemas metodológicos em lidar com produtos de não-mercado; no entanto, o seu valor pode superar o 
dos produtos do mercado em muitos sistemas de produção30. 

Muitas raças tropicais nativas não são só de dupla aptidão mas de múltipla aptidão31, podendo produzir 
leite, puxar um arado ou carroças, fornecer sangue e lã e no fim da vida produtiva fornecem carne e couros 
ou peles para vestir os proprietários, A capacidade de utilizar alimentos de baixa qualidade e convertê-los 
em proteína para uso humano não deve ser perdida pelos animais nas zonas tropicais. As qualidades 
requeridas para ter, com sucesso, o animal certo no sítio certo, são: (1) adaptação ao meio ambiente físico, 
nutricional e de maneio local; (2) aceitabilidade pela população local; (3) resistência às doenças comuns da 
área; (4) bom desempenho reprodutivo e de crescimento; e (5) rendimentos adequados de carne, leite, força 
de tração e outros produtos em relação ao sistema de gestão, a disponibilidade de alimento e serviços 
veterinários. 

Os produtos e serviços obtidos em sistemas tradicionais, por raças autóctones são abordados por Hoffmann3 
do seguinte modo: 

a) Serviços relacionados com a produção 

Leite, carne, ovos, lã e fibras, couros e peles, energia e transportes, combustível, estrume para fertilidade 
do solo; 

b) Serviços socioculturais 

Seguros e ativos, dote, cerimónias religiosas, gestão de riscos, fins medicinais, património cultural, desporto 
e entretenimento, passatempo e afeto, estatuto do proprietário, meios de subsistência; 

c) Serviço ambiental 

Conversão de resíduos e utilização de subprodutos de cereais, controlo de infestantes e arbustos e gestão 
dos incêndios, dispersão de sementes, manutenção das paisagens culturais. 

 

RAÇAS EM RISCO DE EXTINÇÃO 

As consequências da extinção de determinada raça não são sempre as mesmas, havendo que considerar, por 
exemplo, o grau de diferenciação da raça, o seu valor histórico e cultural, a especificidade dos seus produtos, 
o enquadramento da raça no desenvolvimento rural e na proteção ambiental, etc. O risco de extinção e a 
manutenção da diversidade interracial são questões bastante percetíveis, que têm merecido atenção de 
diversos segmentos da sociedade (científico, político, associativo, etc.), mas o risco de erosão genética é de 
mais difícil avaliação e gestão. Contudo, a diversidade genética intrarracial poderá ser muito mais 
importante que a diversidade interracial, e nesse caso a necessidade de evitar a erosão genética torna-se 
muito mais evidente. A importância da erosão genética, e consequentemente a necessidade de acautelar a 
gestão da diversidade intrarracial, é particularmente crítica em raças animais com efetivos muito reduzidos, 
especialmente se a dimensão dos efetivos e forma de reprodução conduzirem a um aumento acentuado da 
consanguinidade22. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de haver um número elevado de raças - das espécies Bos taurus, Ovis aries, Gallus gallus, Capra 

hircus e Sus scrofa, de interesse zootécnico - há uma preocupação Mundial com a acentuada perda de 
diversidade genética, que porá em causa alguma da multifuncionalidade e especialização produtiva 
existentes. Estas raças são responsáveis pela produção de uma grande variedade de produtos, como sejam 
os queijos, os produtos à base de carne, a carne (e miudezas) frescas e as matérias gordas, dos quais, a nível 
europeu, alguns beneficiam da proteção DOP, IGP ou ETG. 

O aumento crescente dos alimentos de origem animal, fruto do crescimento da população, está a colocar 
problemas ambientais e de falta de recursos, o que pode ser contraposto com o desenvolvimento de uma 
intensificação sustentável da produção animal. Este modo de produção só recentemente está a ser abordado, 
a nível de publicações científicas, levantando muitas dúvidas de como será a produção animal do futuro 
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para, sendo sustentável, permitir, mesmo assim, um aumento dos níveis produtivos. Os animais além dos 
serviços relacionados com a produção são ainda responsáveis por serviços socioculturais e ambientais, que 
se destacam o património cultural, os meios de subsistência, a utilização de resíduos agrícolas e a gestão 
dos incêndios. 
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