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PORTUGAL
Área Territorial:
91 000 km2

Habitantes: 
10 374 822

PIB: 
173 053 Milh €

50 Raças Autóctones
(bovinos, ovinos, caprinos, suínos, galinhas e equídeos)

+
10 Raças Autóctones de Cães



Cincotta et al., 2000. Nature 404, 990-992 (27 April
2000) 

Biodiversidade dos Países 
Mediterrâneos

Uma das 25 regiões do mundo com a categoria 
de “hotspots” da biodiversidade



Raça Serra da Estrela

• Raça ovina Serra da Estrela

• Possui duas variedades: Branca e Preta

• Raça ovina nacional de melhor aptidão leiteira

• Exploração na zona demarcada de produção do Queijo    

Serra da Estrela 

• Principais produtos resultantes da sua exploração:

Queijo Serra da Estrela

Queijo Serra da Estrela Velho

Requeijão Serra da Estrela

Borrego Serra da Estrela



Raça Serra da Estrela

• A Serra da Estrela é a principal raça ovina leiteira autóctone;

• Produção localizada (Beiras);

• Contraste Leiteiro desde a década de 40;

• Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela
(ANCOSE) constituída em 1981;

• Livro Genealógico desde 1984;

• Centro de Testagem e IA desde 1995;

• Produtos tradicionais de Denominação de Origem - Queijo e Borrego
Serra da Estrela.



A importância da ovelha Serra da Estrela ao longo dos tempos

 Desde Viriato, pastor dos Hermínios, até ao auto “Serra da

Estrela” de Gil Vicente, onde além da Ovelha é enaltecido o Queijo

Serra da Estrela;

 Importância na economia dos povos que desde sempre

exploraram esta raça;

 Transumância.



PRINCIPAIS APTIDÕES EXPLORADAS

• Aptidões exploradas nos séculos passados:
• Lã;
•Fertilização das terras;
• Leite;
•Carne.

• Aptidões exploradas nos nossos dias:

•Leite;
•Carne;
•Lã.



Distribuição Geográfica



Evolução do efectivo ovino da raça 
Serra da Estrela 
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Evolução das produções médias totais e diárias de leite
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Enquadramento

• O processo de melhoramento genético nos ovinos Serra da Estrela 

tem evoluído desde o ano 1992  de leite produzida/animal;

• Permitindo  o rendimento da produção de Queijo Serra da Estrela, 



Valorização económica da fileira produtiva e dos produtores.



 Objetivos de melhoramento:

Registo produtivos;

Controle genealógico;

Avaliação Genética;

Seleção de reprodutores.

Programa de Melhoramento Genético 
por Selecção

" Se não sabes para que porto estás a navegar,  nenhum vento é 

favorável” (Seneca )



Evolução das acções de  Melhoramento
Ovelha Serra da Estrela

1945

Início do registo 
de genealogias

Contraste leiteiro

1986

Criação do Livro 
Genealógico

2018

Cerca de 
525.000 
animais 
registados

1995

Inseminação 
artificial

2008

Avaliação 
Genética



DOP Serra da Estrela





Pontos fracos:

 Dimensionamento da superfície agrícola útil 

(SAU);

 Envelhecimento dos criadores em contraponto 

com o não aparecimento de jovens criadores 

(empresários);

 Estabilização do preço de litro de leite;

 Desinvestimento por parte do Estado;

 Falta de diálogo entre as organizações que 

representam os criadores e destas com o mercado;

 Incipiente defesa, gestão e valorização das 

Denominações de Origem Protegidas.

Pontos fortes:

 Potencial genético para a produção de leite;

 Existência de uma estrutura associativa 

Associação Nacional de Criadores de Ovinos 

Serra da Estrela - ANCOSE que congrega desde 

1981 a defesa, divulgação, conservação e 

melhoramento da raça Serra da Estrela;

 A imposição da raça Serra da Estrela no caderno de 

encargos da Denominação de Origem Protegida Serra 

da Estrela;

 Definição precisa de quais os objectivos a atingir pelo 

programa de melhoramento e selecção da raça Serra 

da estrela.



Oportunidades

 A raça Serra da Estrela é das raças autóctones a que tem realizado

mais trabalho para o seu conhecimento;

 Existência de um agrupamento de produtores;

 A valorização dos produtos que a raça dá origem,

 Preservação dos recursos genéticos animais



Ameaças
 Implementação da estratégia existente a nível nacional que dê um

enquadramento a médio e longo prazo para o sector dos pequenos ruminantes e

especialmente para aqueles com vocação leiteira;

 Desertificação do interior com abandono das terras e a consequente perda de

biodiversidade dos ecossistemas;

 Importação de leite de países terceiros, menosprezando a capacidade produtiva

instalada;

 Insensibilidade dos legisladores para a realidade do terreno.



Perspectivas

• Apesar das limitações financeiras de um sector, já por si debilitado, que restringe as 

opções logísticas de atuação, não impedem novos caminhos para o futuro desta 

raça;

• Este percurso permitirá, de forma parcimoniosa, a (re)definição de estratégias futuras 

para a gestão desta população;

• Implementação de um esquema de selecção que integre toda a informação numa 

evolução metodológica do processo de avaliação genética, considerando um plano 

estratégico, com actuação a vários níveis.



Florestação de muitas áreas montanhosas e de zonas baixas

- Diminui as áreas de pastagem disponíveis;

- Êxodo rural;

- Emigração;

- Diminuição do efectivo animal.



A Região Demarcada de Produção de Queijo Serra da Estrela, a comercialização

de Queijo Serra da Estrela permitiu um maior reconhecimento em outros

mercados, conferindo uma maior procura e dando um novo impulso na criação

dos ovinos Serra da Estrela.



Torna-se imperioso que as pastagens semeadas, proporcionem alimento de

melhor qualidade nutritiva durante os períodos de carência para os ovinos

Serra da Estrela.



Principais desafios na área das pastagens

• Adequação da disponibilidade dos recursos pratenses e 

forrageiros às necessidades alimentares dos efectivos animais;

• Uso de misturas de espécies pratenses adaptadas às 

diferentes condições ambientais;

• Massa forrageira rica em leguminosas em pastoreio.



Principais desafios na área das pastagens

• Bom aproveitamento das pastagens, proporciona:

 Excelentes serviços ambientais, 

 Conservação e melhoria da fertilidade dos solos; 

 Melhor qualidade da água.

• Assegurar a biodiversidade dos sistemas;

• Manutenção da paisagem;

• Desenvolvimento rural integrado da região.



A silvopastorícia e o melhoramento de pastagens permitem com boa

gestão ser uma ferramenta eficiente para a gestão de combustíveis,

defesa da floresta e pessoas e ainda permitir uma melhoria dos solos.



Importância das Raças Autóctones
“O País e os criadores lucrariam mais melhorando o regime dos
ovinos indígenas do que importando produtos aperfeiçoados que
o meio em breve depaupera.”

Professor Miranda do Valle (1949)

“Querer melhorar a produção à custa de raças exóticas, mais
exigentes e mais sensíveis, sem melhorar o meio e as condições
de exploração, é mais difícil do que trabalhar adequadamente os
nossos animais, bem adaptados às regiões onde vivem.”

Dr. Domingos Borrego (1980)

“A defesa e promoção das raças autóctones é ou deve ser uma
prioridade de desenvolvimento do Meio Rural a ter de ser
apoiada por um Programa Nacional para a sua produção animal.”

Professor Vaz Portugal (2000)



A NOSSA MEMÓRIA

A NOSSA TRADIÇÃO

VALE A PENA PRESERVAR E MELHORAR



Obrigado


