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Quando a vida parecia começar a voltar a uma certa 

normalidade, com o debelar da pandemia, uma guerra 

injus�ficável torna a lançar nuvens negras sobre o mundo. 

Uma guerra que, não sendo isto o mais importante, 

encareceu as matérias primas essenciais para o 

funcionamento do setor em que trabalhamos. 

Mais um desafio que nós, buiatras, ajudaremos a superar. 

E que vamos superar, todos juntos.

Apesar dos riscos ainda presentes, entendemos que era 

chegado o momento de voltarmos aos encontros 

profissionais presenciais e, nos dias 14 e 15 de maio, 

realizamos as XXII Jornadas da APB. 

Apesar de ainda não terem �do a par�cipação que 

desejávamos, foram um sucesso, mercê das excelentes 

apresentações pelos oradores e pelo sempre fru�fero 

convívio entre colegas. 

As apresentações estão disponíveis para os associados da 

APB na zona reservada no nosso site.

A galeria de fotos pode ser apreciada no link:

h�ps://www.apbuiatria.pt/index.php/no�cias/177-

reportagem-xxii-jornadas-das-associacao-portuguesa-

de-buiatria.

Com mais esta Newsle�er queremos manter o contato 

com os colegas buiatras, para quem temos sempre a porta 

aberta para o debate e ajuda na resolução de todos os 

problemas que nos afetam. 

Convido ainda todos a enviarem as vossas contribuições 

para a revista Portuguesa de Buiatria, em preparação para 

mais um número, a sair no fim do ano.

Miguel Quaresma

Presidente da Associação Portuguesa de Buiatria

A Voz dos Buiatras

A avaliação do bem-estar tornou-se um dos principais alvos da pesquisa em ciência 

do bem-estar animal nestes úl�mos anos. Para construir uma ferramenta 

abrangente e ú�l, os indicadores de bem-estar e de saúde devem ser válidos e 

replicáveis e a aplicação do protocolo deve ser exequível em condições de campo. 

Um bom protocolo é um instrumento poderoso para esquemas de cer�ficação, mas 

também para monitorização da saúde dos efe�vos e dos indivíduos, e deve ser 

usado regularmente por médico-veterinários e produtores. Como exemplo, 

apresentamos neste ar�go o protocolo de avaliação de bem-estar AWIN para 

caprinos leiteiros em sistemas intensivos, que foi testado em mais de 60 

explorações em Portugal e na Itália. A adaptação deste protocolo a ovinos e a 

sistemas semi-intensivos e extensivos, está a ser levada a cabo neste momento 

como parte da criação de um esquema de cer�ficação e rotulagem de produtos de 

origem animal (Rótulo de Cer�ficação WELFAIR, gerido pelo IRTA - Ins�tute of Agri-

Food Research and Technologies).

Clique aqui, para ler o ar�go completo
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Espaço Raças Autóctones

Em Portugal existe um conjunto significa�vo de raças autóctones que 

representam um património gené�co muito valioso, possuindo um grande 

potencial de conservação e valorização económica, associadas a produtos 

tradicionais de elevada qualidade.

Desta vez, divulgamos a raça Serra da Estrela. 

O colega Fernando Esteves é Professor Adjunto da Escola Superior Agrária 

de Viseu e Médico Veterinário Coordenador da OPP ANCOSE tendo por isso 

uma responsabilidade pela salvaguarda desta raça e fez-nos uma breve 

caracterização destes animais.

1. Como é que surgiu a raça Bordaleira Serra da Estrela?

A origem da ovelha Serra da Estrela remonta a tempos imemoriais e 

acredita-se que a sua evolução ocorreu a par�r de formas silvestres como o 

Carneiro da Turfeiras (Ovis aries palustris) o Muflão Europeu (Ovis 

musimon) e o Muflão Asiá�co (Ovis aries orientalis) (Frazão 1989). De 

acordo com uma publicação da então Direção Geral de Veterinária, datada 

de 1987, estes ovinos são oriundos do tronco dos Ovis aries ligeirensis.

Segundo os estudos de peritos internacionais, existem evidências a sugerir 

a existência de pastoreio em al�tudes entre os 1400 e os 1800 metros nas 

turfeiras da Serra da Estrela.

Não é, no entanto, unanime a origem da domes�cação da ovelha Serra da 

Estrela, tanto em relação ao seu local como em relação datação da mesma.

2. Quais as principais caracterís�cas da raça e o que a dis�ngue das outras 

raças autóctones nacionais? 

A raça Serra da Estrela é explorada nas duas variedades, branca e preta e a 

sua principal ap�dão é naturalmente a produção de leite, que aliada á sua 

marcada rus�cidade faz da ovelha Serra da Estrela a principal produtora de 

leite entre as raças autóctones. O principal produto final da exploração 

desta raça é o Queijo Serra da Estrela, reconhecidamente um dos melhores e mais famosos Queijos de Montanha da Europa. Juntamente com a Churra 

Mondegueira, a Serra da Estrela são as únicas raças cujo leite permite que estes queijos sejam produtos DOP. De acordo com os dados da campanha de 

contraste do Alavão 2021-2022, a produção média aos 150 dias de lactação situa-se no intervalo entre os 165 e os 175 litros. A Serra da Estrela tem ainda 

a caracterís�ca de conseguir lactações longas, (média de 195 dias), sendo frequente o registo de fêmeas adultas que a�ngem valores de 470l/Alavão.

Apesar da sua marcada vocação leiteira, a Serra da Estrela é ainda aproveitada na vertente carne, através da produção de borrego (Prolificidade de 1,3) 

que é consumido como borrego de leite (Borrego Canastra) com pesos médios de 10Kg P.V. Atualmente este produto é objeto de cer�ficação sendo 

colocado no mercado como Borrego Serra da Estrela DOP.

Inicialmente a Serra da Estrela �nha como principal ap�dão a produção de lã, que, no entanto, foi perdendo ao longo dos anos interesse comercial, 

tornando-se irrelevante para as contas da rentabilidade económica das explorações de ovinos Serra da Estrela. Felizmente, nos úl�mos 3 anos a lã da 

ovelha Serra da Estrela voltou a ter procura devido ao aparecimento de novos operadores no mercado, que abrem perspe�vas francamente 

animadoras de revalorização deste produto.

3. Como caracteriza o panorama atual da raça Serra da Estrela? Nesse panorama, quais as principais oportunidades, dificuldades e desafios?

Atualmente e segundo os dados da Associação Nacional de Ovinos Serra da Estrela (ANCOSE), que é detentora do Livro Genealógico (LG), da Raça, 

existem cerca de 15000 fêmeas inscritas no LG, distribuídas por 180 produtores. Este número tem vindo a decrescer de forma gradual ao longo dos 

úl�mos 30 anos, tendo este declínio sido de forma mais acentuada nos úl�mo 10 (25000 fêmeas adultas inscritas no LG em 2010).

Para além das razões de ordem conjuntural e demográfica que ajudam a explicar este abandono de exploração desta Raça, temos de acrescentar a 

introdução crescente no Solar da Serra da Estrela, de ovinos leiteiros de outras raças, comprovadamente maiores produtoras, como a Lacaune e a Assaf. 

A compe�ção com estas ovelhas é um desafio permanente para a Serra da Estrela que seria ultrapassado se o leite fosse pago de forma diferenciada, 

uma vez que o leite das ovelhas Serra da Estrela é marcadamente mais rico em teor bu�roso e proteico que se espelha num rendimento queijeiro 

claramente mais produ�vo. Convém recordar que na região da Serra da Estrela existem outras unidades de produção de queijo, que não o Serra da 

Estrela DOP (estas são atualmente apenas 27, quando há 10 anos atrás ultrapassavam as 6 dezenas) que u�lizam simultaneamente o leite das ovelhas 

autóctones e “exó�cas” sem qualquer diferenciação de preço, que se baseia unicamente em critérios quan�ta�vos. A realidade do mercado de 

comercialização do leite de ovelha, está ainda na nossa região a anos-luz do que se passa por exemplo, com os bovinos de leite.

(con�nua ‘’Espaço Raças Autóctones’’)

Raça Serra da Estrela

Professor Fernando Esteves



Legislação:
A Portaria n.º 79/2022 de 3 de fevereiro define o regime aplicável 

à gestão de efluentes pecuários, revogando as Portarias n.ºs 

631/2009, de 9 de junho, e 114-A/2011, de 23 de março. 

Estabelece as normas regulamentares aplicáveis à gestão 

sustentável dos efluentes pecuários e as normas técnicas a 

observar no âmbito do processo de autorização das a�vidades 

complementares de gestão de efluentes pecuários anexas a 

explorações pecuárias ou agropecuárias, ou autónomas, quando 

se tratar de unidades de compostagem, de unidades intermédias, 

de unidades de produção de biogás ou de estações de 

tratamento, de efluentes pecuários, bem como das explorações 

agrícolas e agropecuárias que sejam valorizadoras de efluentes 

pecuários. 

O Decreto Legisla�vo Regional nº13/2022/A  estabelece o regime 

jurídico do transporte de animais de produção na Região 

Autónoma dos Açores. No presente diploma não prejudica a 

aplicação das normas que integram o Decreto -Lei n.º 265/2007, 

de 24 de julho, na sua redação atual, que estabelece as normas de 

transporte marí�mo e rodoviário de animais vivos, bem como o 

Regulamento (CE) n.º 1/2005, do Conselho, de 22 de dezembro de 

2004, rela�vo à proteção dos animais em transporte e operações 

afins

No ar�go "Occurrence and distribu�on of fasciolosis in a cohort of 

ovine livestock restricted to a mountain plateau in Central 

Portugal»

( ),h�ps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar�cles/PMC8697867/

Catarina Coelho et al. 2021, avaliaram a ocorrência de fasciolose 

em ovinos do centro de Portugal. 

Links de Interesse

15 a 16 de setembro de 2022
Curso teórico-prá�co de cirurgia e traumatologia bovina a campo
Elvas - Portugal

29 a 30 de setembro e 1 de outubro de 2022 
Curso intensivo: Auditor de bem-estar animal em bovinos de carne
h�ps://www.farmin-trainings.net/WQ-bovinos-carne/

18 a 23 de outubro de 2022 
XXIII Simposio Iberoamericano Conbiand sobre Conservación y 
u�lización de recursos zoogené�cos
Córdoba, Espanha
h�ps://eventos2022.conbiand.site/

20 a 22 de outubro de 2022 
Podologia e aparo de cascos em bovinos
h�ps://www.farmin-trainings.net/podologia-aparo-cascos/

26 a 28 de outubro de 2022
XLV Congreso Nacional y XXI Internacional de Sociedad Española de 
Ovinotecnia y Caprinotecnia
Zamora, Espanha

Eventos 2022

A den�ção evolui ao longo da idade do animal e, por isso, a sua 

observação pode ser u�lizada para determinar a idade.

Teste  os seus conhecimentos sobre a den�ção em buiatria.aqui

Quizz

4. Quais são os maiores desafios para um veterinário que trabalha com 

esta raça e quais as perspe�vas de futuro na relação veterinário-produtor 

neste �po de explorações?

Desde 1993 que estamos ligados á Ovelha Serra da Estrela e á sua Associação 

e desde 1998 que exerço funções de Médico Veterinário Coordenador do 

ADS/OPP ANCOSE. Ao longo destes quase 30 anos a situação sanitária dos 

rebanhos evoluiu de forma considerável. A Brucelose que era uma trágica 

realidade nesta região nos finais da década de 90 (chegámos a abater cerca 

de 3000 animais/ano) é hoje uma doença a poucos passos da sua 

erradicação. A OPP através da sua rede de 12 brigadas sanitárias que cobrem 

pra�camente toda a área de exploração da ovelha Serra da Estrela, 

desenvolvem junto dos produtores uma série de medidas de profilaxia 

médica e sanitária que muito têm contribuído para a melhoria do estatuto 

sanitário das explorações nomeadamente em relação á saúde da glândula 

mamária.

As patologias abor�vas são hoje o foco das preocupações sanitárias, não só 

pelo potencial zoonó�co que algumas exibem, mas sobretudo pela ameaça 

que representam á rentabilidade económica das explorações.

O desafio mais di�cil, mas também o mais aliciante é tornarmo-nos 

parceiros indispensáveis daqueles qua ainda apostam na ovelha Serra da 

Estrela como o garante de sustento das suas famílias. É para esses que 

con�nuamos a trabalhar diariamente.

(con�nuação ‘’Espaço Raças Autóctones’’)
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