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RESUMO

Este trabalho descreve as atividades de
organização portuguesa em conservação de re-
cursos genéticos animais. Descreve, também, a
cooperação à nivel internacional sob o ponto de
vista de ONG (SPREGA). Finalmente, relata as
atividades desenvolvidas durante o último ano
em Portugal.

SUMMARY

In this paper the internal organization of the
conservation of the domestic animal biodiversity
in Portugal is described. Also the cooperation at
the international level is comented from the
institucional point of view of the NGO (SPREGA).

Finally the activities developed during the last
year in this context are pointed out.

INTRODUÇÃO

A conservação e utilização susten-
tável dos recursos genéticos para a
alimentação e agricultura tem sido uma

prioridade das políticas comunitária e
nacional desde há vários anos. No pe-
ríodo de 1999 e 2000 foram tomadas
diversas iniciativas de impacto nas ac-
tividades relacionadas com os recur-
sos genéticos animais, que são resumi-
das neste relatório.

ENQUADRAMENTO
INSTITUCIONAL

O Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas,
estruturou a coordenação das activida-
des relacionadas com os recursos
genéticos em dois grupos de trabalho
formalmente reconhecidos:

- Comissão Dinamizadora e de
Acompanhamento dos Recursos Gené-
ticos Agrários - Conselho Técnico do
MADRP para os Recursos Genéticos
Agrários, das Pescas e Aquicultura.

A coordenação das actividades
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destas duas comissões encontra-se pre-
sentemente a cargo do Coordenador
Nacional para os Recursos Genéticos
Animais.

ESTRATÉGIA NACIONAL E
EUROPEIA

As medidas de apoio às raças
autóctones, nomeadamente as que
foram tomadas ao abrigo do Reg. 2078/
92, constuiram um poderoso instru-
mento de suporte à polít ica de
conservação dos recursos genéticos
animais. Diversas medidas adicionais
(apoio às explorações, associações de
criadores, produtos certificados, etc.)
representaram um estímulo também
importante na estratégia nacional de
conservação dos recursos genéticos.

Lamentavelmente, a Comissão
Europeia decidiu unilateralmente pro-
ceder à alteração dos critérios até então
utilizados para a definição do estatuto
de risco de uma raça, o que criou enor-
mes mudanças na listagem de raças até
então consideradas como estando em
risco de extinção, e criou grande
instabilidade nos programas de conser-
vação que até então vinham sendo se-
guidos.

Diversas acções foram levadas a
cabo no sentido de encontrar uma
solução justa e cientificamente aceitá-
vel, nomeadamente a nível da reunião
anual de Coordenadores Europeus para
os recursos Genéticos Animais, e do
Comité para os recursos Genéticos da
Comissão Europeia. Aguarda-se ac-
tualmente que seja a decisão por parte
da Comissão, com base em parecer a
elaborar pela Federação Europeia de
Zootecnia.

SPREGA

Foi dinamizada a constituição da
Sociedade Portuguesa de Recursos
Genéticos Animais (SPREGA), com
base na manifestação de interesse de
cerca de 100 técnicos e cientistas liga-
dos a este tema. A primeira iniciativa
do grupo dinamizador da SPREGA foi
a realização do 2º Congresso Ibérico
sobre Recursos Genéticos Animais,
encontrando-se presentemente em fase
de formalização a constituição da
Sociedade.

2º CONGRESSO IBÉRICO SOBRE RE-
CURSOS GENÉTICOS ANIMAIS

Em 19 e 20 de Outubro de 2000 teve
lugar em Santarém, na Estação
Zootécnica Nacional, o 2º Congresso
Ibérico sobre Recursos Genéticos
Animais e 1ª Reunião Anual da
Sociedade Portuguesa de Recursos
Genéticos Animais. Nesta reunião
participaram mais de 140 cientistas e
técnicos de Portugal e Espanha, tendo
sido apresentados mais de 70 trabalhos,
subordinados aos diferentes temas
abordados no Congresso:

- Diversidade genética em raças
Ibéricas

- Caracterização e demografia
- Programas de conservação
- Comunicações livres
A conferência inaugural do Con-

gresso, intitulada Domesticação e
diversidade em bovinos foi apresentada
pelo Prof. Patrick Cunningham, tendo
ainda participado como convidado o
Dr. Louis Ollivier, que apresentou uma
conferência sobre Variabil idade
genética ao nível molecular em suínos.

Enquadrada no Congresso, decorreu
uma mesa redonda onde foram discuti-
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das as diversas vertentes envolvidas
no reforço da cooperação Ibérica no
que se refere às actividades relaciona-
das com os recursos genéticos animais.

EIXOS DE COLABORAÇÃO

Os eixos prioritários de colaboração
definidos por Portugal podem, em ter-
mos gerais, agrupar-se nos seguintes
grandes vectores:

- Colaboração a nível europeu.
- Elaboração de estratégias com os

países europeus, nomeadamente com
os países mediterrânicos.

- Apoio à aprovação de França como
ERFP.

- Esforço de revisão dos critérios de
extinção utilizados no Reg. 2078.

- Apoio à continuidade do Reg.
1467 sobre a caracterização e conser-
vação dos recursos genéticos na agri-
cultura.

- Colaboração a nível Ibérico.
- Aproximação e elaboração de

estratégias entre os NC's dos dois paí-
ses.

- Asssinatura de protocolo de
colaboração entre a Estação Zootécnica

Nacional e a Universidade de Córdoba
em matérias relacionadas com os re-
cursos genéticos animais.

- Organização conjunta do 2º
CIRGA (Santarém).

- Elaboração do trabalho Avaliação
do estatuto de risco de uma raça pelos
NC's de Portugal e Espanha, apresen-
tado no 2º CIRGA e na 5th Global
Conference on Conservation of Do-
mestic Animal Genetic Resources
(Brasília).

- Participação de estudantes portu-
gueses no I Curso Internacional sobre
la Conservación y Utilización de las
Razas de Animales Domesticos Loca-
les en Sistemas de Explotación Tradi-
cionales - Univ. Córdoba.

- Colaboração a nível Ibero-Ameri-
cano.

- As afinidades culturais e a partilha
de recursos genéticos aparentados
impõem uma maior aproximação entre
os países ibéricos e os países da Amé-
rica latina, em todos os temas relacio-
nados com a conservação, gestão e
utilização dos recursos genéticos
animais. Nesse sentido, a rede XII-H
tem permitido um intercâmbio de
experiências de enorme utilidade.


