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RESUMO
O reconhecimento geral da importância das

raças autóctones e o facto de algumas estratégias
de conservação e selecção de RGAn adoptadas
no passado se terem mostrado insuficientes para
a preservação de algumas destas raças, apesar
do esforço já realizado, verifica-se a necessidade
de dar continuidade à capacitação técnica e
cientifica, de promover o conhecimento básico
sobre esta matéria e a sensibilização da sociedade.

As Sociedades Espanhola para os Recursos
Genéticos Animais (SERGA) e Portuguesa de
Recursos Genéticos Animais (SPREGA), através
desta publicação, pretendem contribuir para a
difusão do conhecimento sobre a conservação,
melhoramento e promoção dos RGAn.

SUMMARY
The importance of indigenous breeds is widely

recognized. Some past strategies for conservation
and selection of animal genetic resources, have
proved inadequate for the conservation of several
breeds despite the efforts made. It is evident the
need for continued technical and scientific training
on this topic, to promote the basic knowledge and
awareness of society.

The Spanish Society for Animal Genetic
Resources (SERGA) and the Portuguese Society
for Animal Genetic Resources (SPREGA), through

this publication, wish to help to spread the
knowledge on conservation, improvement and
promotion of AnGR.

RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS
LOCAIS

A importância dos recursos genéticos
animais locais (RGAn) tem sido amplamente
reconhecida, com particular relevância nos
últimos anos, por diversas instituições, tan-
to a nível internacional, como a FAO, a
União Europeia ou Redes Temáticas (p.e.,
Red XII-H - Red Iberoamericana sobre la
Conservación de la. Biodiversidad de Ani-
males Domésticos Locales para el Desarro-
llo Rural Sostenible), como a nível nacional.
Os governos de diversos países, incluindo
os de Portugal e de Espanha e diversas
sociedades técnico-científicas, das quais
se podem destacar a Sociedade Espanhola
para os Recursos Genéticos Animais
(SERGA) e a Sociedade Portuguesa de Re-
cursos Genéticos Animais (SPREGA) têm
desenvolvido esforços na área da conser-
vação, melhoramento e promoção dos RGAn.

Os países Mediterrânicos, particular-
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mente, Espanha e Portugal, possuem uma
riqueza enorme de RGAn em várias espécies
pecuárias, pelo que deverão ter responsabi-
lidades acrescidas na manutenção e gestão
da biodiversidade que estes recursos repre-
sentam.

Os RGAn autóctones estão na base dos
actuais sistemas de produção que visam dar
resposta ás novas necessidades da socie-
dade moderna, respeitando as tradições e o
meio ambiente. A maioria das raças
autóctones da Península Ibérica é explora-
da em sistemas de produção extensivos de
reduzido investimento, perfeitamente
enquadrados com os condicionalismos
ambientais e sociais das diversas regiões,
contribuindo assim para o seu desenvol-
vimento sustentável e para o de bem-estar
animal, para além de proporcionarem uma
grande variedade de produtos de qualidade.

Nos últimos anos, os objectivos traçados
pela Comissão Europeia para a Politica
Agrícola Comum, privilegiam os sistemas
de exploração sustentáveis, que contribuem
para a protecção e preservação do ambien-
te, com a capacidade de gerar produtos
diferenciados, de qualidade e seguros para
os consumidores, como é o caso da maioria
dos sistemas em que são criados as raças
autóctones da Península Ibérica.

Em 1993 a Comunidade Europeia e, indi-
vidualmente, diversos países tais como
Portugal e Espanha aprovaram a Convenção
sobre a Diversidade Biológica (Convenção
do Rio - 1992) que se propõe prever, preve-
nir e combater as causas da perda da
diversidade biológica, devido ao seu valor
intrínseco e à importância dos seus compo-
nentes a nível ambiental, genético, social,
económico, científico, educativo, cultural,
recreativo e estético. A convenção destina-
se igualmente a promover a cooperação
entre os estados e as organizações
intergovernamentais, e responsabiliza cada
estado pela conservação da sua diversidade
biológica e pela utilização sustentável dos
seus recursos biológicos.

A Convenção sobre a Diversidade Bio-

lógica a par de diversas acções conduzidas
pela FAO, nomeadamente, a coordenação
do Sistema de Informação sobre a Diversi-
dade dos Animais Domésticos (DAD-IS-
www.dad.fao.org) e do 1º Relatório mundial
sobre o estado dos RGAn traduzem o
reconhecimento da importância da biodiver-
sidade e a preocupação geral com o elevado
número de raças que se encontram em perigo
de extinção. Estas acções impulsionaram
diversos países a desenvolverem interna-
mente os seus planos nacionais de conser-
vação, melhoramento e promoção das raças
locais. No entanto, muitas das raças
autóctones ibéricas ainda estão considera-
das como em risco de extinção, continuando
a exigir medidas urgentes e eficazes. Outras
raças, em que a dimensão dos respectivos
efectivos está mais estável, têm programas
de selecção em fases cruciais, em alguns
casos passando pela alteração da metodo-
logia de selecção dos animais ou pela
redefinição dos objectivos de melho-
ramento, mais direccionados para caracte-
rísticas produtivas com maior peso econó-
mico nos referidos sistemas de produção.

As informações e os conhecimentos re-
lativos à diversidade biológica e aos RGAn
têm sido normalmente insuficientes e com
menos impacto do que seria desejável no
publico em geral. Dever-se-á persistir no
desenvolvimento de capacidades científi-
cas, técnicas e institucionais que proporcio-
nem um conhecimento básico mais alargado
e que permitam a aplicação de medidas mais
adequadas e eficazes de forma a manter a
diversidade biológica, melhorar e promover
os RGAn.

O reconhecimento geral da importância
das raças autóctones na implementação de
programas de desenvolvimento sustentável
e o facto de algumas estratégias de conser-
vação adoptadas no passado se terem mos-
trado ineficazes, originou que se desenvol-
vessem novos planos nacionais e interna-
cionais de caracterização, conservação e
utilização sustentável dos RGAn.

Os programas de selecção, tendo em
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conta a manutenção da diversidade genéti-
ca e as particularidades de cada sistema de
produção, e os programas de conservação,
considerando os risco de extinção das raças
locais e a necessidade de conservação da
variabilidade genética intra-racial, são
fundamentais para a preservação e melhora-
mento dos RGAn, para a sustentabilidade
dos sistemas de produção e para a criação
de produtos certificados de elevada
qualidade e com altos padrões de segurança
alimentar.

As estratégias globais internas de cada
país e as respectivas medidas relacionadas
a conservação e melhoramento dos RGAn
revelam-se assim importantíssimas para o
futuro das raças autóctones e dos sistemas
de produção sustentáveis. Contudo, para
além dos apoios financeiros imprescindíveis
para o desenvolvimento destas activida-
des, o empenhamento, o consenso, o rigor
e o profissionalismo por parte de todos os
agentes intervenientes serão determinan-
tes para o sucesso dos programas de
selecção e/ou de conservação. As acções
de conservação e melhoramento dos RGAn
não poderão ser desenvolvidas de uma for-
ma isolada, mas requerem uma estratégia
mais alargada, que vise simultaneamente a
preservação da variabilidade genética, a
viabilidade económica dos sistemas de
produção, a fixação das populações, a
melhoria das condições de produção dos
animais e a qualidade dos produtos, etc.,
com a sensibilização da sociedade em geral.

Os diversos Congressos Ibéricos sobre
Recursos Genéticos Animais já realizados
reflectem um grande esforço por parte da
SPREGA e da SERGA em divulgar a
importância dos RGAn à sociedade, bem
como dos trabalhos mais recentes sobre a
matéria e o de promover debates elevados e
interessantes sobre o sector.

ATIVIDADES CIENTÍFICAS

Nos passados dias 18, 19 e 20 de
Setembro de 2008, decorreu na Faculdade

de Ciências da Universidade de Lisboa o VI
Congresso Ibérico sobre Recursos Genéti-
cos Animais, em simultâneo com a 4ª Reunião
da Sociedade Portuguesa de Recursos Ge-
néticos Animais e com a 8ª Reunião da
Sociedade Espanhola para os Recursos
Genéticos Animais. Este Congresso reali-
zou-se pela primeira vez em 1999 e, desde
2000, ocorre de dois em dois anos, alternan-
do a sua sede entre Portugal e Espanha.

I - 1999 - Lugo - Espanha;
II - 2000 - Santarém - Portugal;

III - 2002 - Madrid - Espanha;
IV - 2004 - Ponte de Lima - Portugal;
V - 2006 - La Palma - Canárias - Espanha;

VI - 2008 - Lisboa - Portugal;
VII - 2010 - Asturias- Espanha.

Com a participação, entre outros, de téc-
nicos, investigadores, docentes e alunos,
dirigentes associativos e de federações,
responsáveis por serviços oficiais de Por-
tugal e Espanha, estes Congressos visam
essencialmente proporcionar o debate en-
tre os vários agentes ligados ao sector e o
intercâmbio de estudos actuais sobre os
RGAn, abrangendo áreas temáticas tais
como: caracterização genética, caracte-
rização demográfica, caracterização morfo-
lógica e produtiva, tecnologias reprodutivas
e programas de conservação, esquemas de
selecção, produtos certificados e susten-
tabilidade dos RGAn, etc.

A caracterização genética com recurso a
marcadores genéticos e a caracterização
demográfica continuam a ser temas bastan-
te debatidos.  Tratam-se de estudos
fundamentais para o delineamento de pro-
gramas de conservação e/ou de selecção. A
caracterização genética através de marca-
dores neutros, do cromossoma Y ou de
ADN-mitocondrial permitirem avaliar a
variabilidade genética inter e intra-racial
existente. A análise demográfica permite
descrever a estrutura e a dinâmica de uma
população, considerando-a um grupo de
indivíduos em permanente renovação e
tendo em conta o seu pool de genes. Con-
siste, assim, numa metodologia fundamen-
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tal para a caracterização de populações ao
permitir avaliar a variabilidade genética exis-
tente e a sua evolução ao longo das gera-
ções. A caracterização produtiva e morfo-
lógica tratam-se de metodologias que
permitem descrever e identificar particulari-
dades de cada raça ou população.

A SPREGA e da SERGA, conjuntamente
com a Rede Iberoamericana sobre a conser-
vação da biodiversidade dos animais do-
mésticos locais e para o desenvolvimento
rural sustentável têm desenvolvido diver-
sas actividades relacionadas com a conser-
vação, melhoramento e promoção dos RGAn,
destacando-se a organização de encontros
técnico-científicos, o apoio á realização de

cursos e de formação, o intercâmbio de
técnicas e experiências, trabalhos técnico
científicos, fomento de relações multilaterais
de apoio a investigadores e publicações.
Realça-se o apoio do Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria do Ministerio da Ciencia e da
Innovación de Espanha que através da acção
AC2008-00032-00-00 VI Congreso Ibéri-
co sobre los Recursos Genéticos Animales
(CIRGA) y VIII Reunión de la Sociedad
Española para los Recursos Genéticos Ani-
males (SERGA), contribuiu decisivamente
para a publicação deste volume e para a
divulgação de trabalhos científicos sobre
os RGAn.


