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Regulamento do Livro Genealógico 

De 

Caprinos de Raça Serpentina 

 

 

Introdução Histórica 

 

 A determinação da origem dos caprinos portugueses é particularmente difícil, no entanto, 

alguns autores defendem que as atuais cabras domésticas terão tido origem em espécies caprinas 

selvagens: Capra aegagrus, Capra prisca e Capra falconeri. 

 As populações selvagens terão sofrido vagas migratórias ao longo das cadeias 

montanhosas e, ao nível da Península Ibérica, a Capra aegagrus e a Capra prisca terão sido sucedidas 

pela Capra pyrenaica. Atualmente aceita-se a Capra pyrenaica como antecessora das raças caprinas 

portuguesas, de entre as quais a raça Serpentina. 

 No que diz respeito mais concretamente a cabra de Raça Serpentina, como é comum 

noutras etnias desta espécie, resultou de cruzamentos de animais trazidos em tempos remotos para 

a Península Ibérica por povos de várias origens e aí, face a condicionalismos ambientais e a alguma 

seleção morfológica, deram origem a uma população de acentuada homogeneidade, merecendo 

posteriormente o estatuto de raça (Fialho, 1996). 

 Os efetivos caprinos multiplicaram-se predominantemente na Serra de Serpa. Dos núcleos 

iniciais formados na região de Serpa, a Raça Serpentina difundiu-se para todo o Alentejo e alguns 

concelhos do Ribatejo e da península de Setúbal substituindo a raça Charnequeira até então 

dominante na região (Frasão, 1981, citado por Sobral, 1991). Essa expansão valeu-lhe a 

denominação de Alentejana ou mesmo Portuguesa. 

 O nome de Serpentina, que lhe foi dado depois de bem fixadas as suas características 

naturais, é o nome mais justo, segundo A. J. Bettencourt e M. Sobral, 1988, pois para além de 

constituir a homenagem a bons criadores que sempre houve naquela região, corresponde também 

ao berço de formação desta raça. 

 Em Janeiro de 1991 a cabra Serpentina viu reconhecido o seu justo valor quando 

finalmente foi considerado pela Direção Geral de Pecuária como raça nacional por estar 

perfeitamente individualizada sendo criado o Registo Zootécnico da Raça Serpentina. 
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 A criação do Registo Zootécnico visa a conservação da pureza desta etnia, possibilitando o 

seu progresso zootécnico e favorece a difusão de bons reprodutores. Desde 1994 que o Livro de 

Registo Zootécnico se encontra a cargo da Associação Portuguesa de Caprinicultores de Raça 

Serpentina, sediada em Évora.  

 

Com a recente atualização da legislação nacional em face das normas comunitárias, pelo Anexo III 

do Decreto-Lei nº 79/2011 de 20 de Junho torna-se necessário adaptar o modelo de gestão da raça 

o livro à nova legislação em vigor, bem como às propostas apresentadas pela Associação 

Portuguesa de Caprinicultores de Raça Serpentina, a quem é renovado o reconhecimento das 

competências para a gestão deste livro genealógico.  

 

O novo regulamento do Livro Genealógico da Raça Caprina Serpentina prevê uma adaptação das 

normas vigentes no Registo Zootécnico, para as normas de um Livro Genealógico, desenvolvendo 

não só uma perspetiva de manutenção deste genótipo, mas também a avaliação das características 

produtivas dos caprinos desta raça, numa perspetiva de aumento da eficiência produtiva dos 

animais. 

 

É reconhecida a competência da Associação Portuguesa de Caprinicultores de Raça Serpentina 

(APCRS), pessoa coletiva nº 503 260 827 com endereço em Rua Diana de Liz, Horta do Bispo, 

Évora, adiante referida como Associação, para a gestão do Livro Genealógico da Raça Caprina 

Serpentina. 

 

Assim, nos termos do artigo 2º do Anexo III do Decreto-Lei nº 79/2011 de 20 de Junho, 

determino: 

 

CAPITULO I - DAS Normas Gerais 

Art.º 1º. O Livro Genealógico Português de Caprinos de Raça Serpentina, adiante designado por 

Livro, tem por objectivo, assegurar a pureza dos caprinos da raça Serpentina, concorrer para o 

seu progresso zootécnico e para a difusão de bons reprodutores. 

Art.º 2º. O funcionamento do Livro deve assegurar o cumprimento das normas expressas no 

Anexo III do Decreto-Lei n.º 79/2011 de 20 de Junho, bem como as normas constantes neste 

regulamento e do Regulamento Genealógico da Raça Caprina Serpentina.  
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Art.º 3º. Podem registar-se no Livro os animais que reúnam as características étnicas da raça, 

descritas no Anexo I deste regulamento e que cumpram com as normas aqui constantes.  

Art.º 4º. O Livro deve promover a convergência de esforços dos criadores aderentes à Associação, 

na expansão da raça.  

Art.º 5º. O Livro deve assegurar a inclusão de informação de elementos de ordem funcional e 

prémios atribuídos aos animais em provas e concursos pecuários homologados pela DGAV, 

bem como outros elementos que possam contribuir para a sua apreciação. 

Art.º 6º. O Livro deve promover e divulgar a raça, bem como os méritos dos animais e/ou das 

explorações aderentes ao Livro. 

 

Capitulo II – Dos Registos no Livro Genealógico 

O Livro Genealógico dos Caprinos da Raça Serpentina será constituído pelos seguintes secções em 

função das suas características e da informação genealógica disponível. 

Art.º 7º. Registo Fundador (RF) – é constituído por animais com mais de 12 meses de idade, 

que foram reconhecidos com o padrão da raça caprina Serpentina no período inicial de 

constituição do Livro Genealógico e que não possuem duas gerações conhecidas.  

a) -  O registo fundador é mantido aberto enquanto a raça seja classificada como 

ameaçada e/ou for entendido necessário para o programa de melhoramento; 

b) -  Uma exploração aderente só pode inscrever animais no registo fundador durante 

os primeiros 18 meses de adesão ao livro.  

c) -  Só podem ser registados anualmente no Registo Fundador até 20% dos animais 

inscritos no Livro de Adultos, devendo este valor ser progressivamente reduzido; 

d) -  Para serem aceites no registo fundador os animais devem obter uma avaliação 

morfológica de pelo menos Bom e não possuírem traços de cruzamento com 

outras raças; 

e) -  Os animais aceites no registado fundador são considerados de raça pura e de 

condição equivalente ao Livro de adulto (LA) do registo principal; 

f) -  Os descendentes dos animais do registo fundador podem ser inscrito no registo 

principal, se forem cumpridas as condições expressas no livro de nascimentos; 
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g) -  Os animais que inscritos no Registo Zootécnico e que não possuem duas gerações 

conhecidas são incluídos nesta secção. 

Art.º 8º. Registo Auxiliar (RA) - é um registo complementar que permite inscrever animais 

com características morfológicas compatíveis com o padrão da raça e cumpram as 

seguintes condições   

a) - Podem ser registadas no RA as cabras com as características morfológicas da raça 

Serpentina e que no âmbito da classificação morfológica possuam uma avaliação 

mínima de suficiente; 

b) - Podem também ser registadas no RA, as filhas de cabras já inscritas no RA com 

machos reconhecidos como reprodutores (do LA ou RF) e serem satisfeitas as 

condições de registo no LN; 

c) - Excecionalmente podem ser aceites machos no registo auxiliar, tendo em 

consideração as normas expressas no Anexo B do diploma referido na alínea 2 do I, 

deste regulamento; 

d) - Os animais inscritos no RA não são considerados puros, mas uma cria cuja mãe e 

avó materna estejam inscritas no RA e cujo pai e avós estejam registados como 

reprodutores da raça, pode ser considerada de raça pura e inscrita no registo principal. 

Art.º 9º. Registo Principal - Os animais constantes neste registo são considerados como o 

núcleo principal da raça, sendo composto pelas seguintes secções: 

a) -  Livro de Nascimentos (LN) – podem ser inscritas neste registo os descendentes 

dos animais considerados como reprodutores da raça, isto é aceites no LA ou no 

RF, bem como as crias com duas gerações conhecidas de mães e avós aceites no 

RA e desde que seja assegurada: 

1 -  A Declaração de Beneficiação (cobrição ou de inseminação artificial) (DB) 

das fêmeas que constam nas diferentes secções do Livro, após se ter 

verificado. Caso a cobrição seja realizada em grupo, este período deverá ser 

contado a partir do início do período de emparelhamento e sempre que seja 

alterado o macho ou algum dos machos em serviço deve ser elaborada nova 

DB e enviada à associação no prazo definido em regulamento interno. Na 

DB deverá constar a identificação de todas as fêmeas e machos 

independentemente da secção do livro onde estejam inscritos; 
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2 -  A Declaração de Nascimento (DN) de todas as crias descendentes de 

cabras inscritas e detidas por criadores aderentes ao Livro, mesmo que 

sejam resultantes de cruzamentos, devendo incluir os nados mortos ou 

cabritos que tenham morrido após o nascimento; 

3 -  Os animais admitidos ao LN permanecem neste registo só podendo ser 

excluídos se a paternidade não for confirmada. Caso a Secretaria do Livro 

considere necessário deverá delinear-se um programa de verificação das 

paternidades declaradas; 

4 -  Os animais que não cumpram os requisitos do registo de nascimento, não 

podem ser aceites noutra secção do registo principal do Livro; 

5 -  No regulamento interno devem ser definidos os prazos para a apresentação 

das declarações de beneficiação e de nascimento, bem como as normas de 

identificação dos animais constantes na DN. 

b) -  Livro de Adultos (LA) - Este registo é reservado unicamente a animais 

procedentes do registo de nascimentos, sendo a inscrição no LA realizada a pedido 

do criador e em face da verificação das seguintes condições: 

1 -  Os animais possuam uma idade mínima de 9 meses, tenham um 

desenvolvimento considerado normal para a raça e obedeçam às 

características étnicas da raça referidas no anexo I, possíveis de apreciação 

com esta idade; 

2 -  Animais aceites nesta secção podem ser desclassificados se na sua 

classificação morfológica definitiva não obtenham uma pontuação igual ou 

superior a suficiente (70 pontos nas fêmeas e 75 pontos nos machos); 

3 -  Os animais aceites nesta secção em conjunto com os animais do RF, são 

considerados os reprodutores puros da raça; 

c) -  Livro de Mérito (LM) – Inscrevem-se nesta secção e de forma complementar ao 

Livro de Adultos e/ou Registo Fundador, os animais que pelas suas características 

morfológicas, produtivas ou genéticas forem reconhecidos como de mérito 

superior. 

1 -  Aos animais a inscrever no LM podem ser atribuídos os seguintes títulos:  
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 Cabra ou bode de mérito – inscrevem-se nesta secção as cabras 

ou os bodes do LA ou do RF que pelas suas características 

morfológicas e produtivas sejam consideradas melhoradoras no 

âmbito das regras do programa de melhoramento. 

 Cabra ou bode de mérito comprovado – inscreve-se nesta secção 

as cabras ou os bodes que sejam reconhecidas como melhoradores 

no âmbito da avaliação genética da raça.  

2 -  Cabra ou Bode de mérito superior - inscrevem-se nesta secção as cabras 

ou os bodes de mérito comprovado e que apresentem níveis produtivos e 

reprodutivos superiores aos considerados como objetivo, de acordo com as 

produções de pelo menos 3 partos (3 desmames) e segundo opinião do 

Secretário Técnico (ST). 

Art.º 10º. Não são aceites no LA ou no RF os animais que apresentarem defeitos inibitórios 

da sua função de reprodutores, taras ou defeitos somáticos cuja transmissibilidade à sua 

descendência seja reconhecida ou de recear, tais como prognatismo, braquignatismo, hérnias 

umbilicais, aprumos defeituosos. 

Art.º 11º. O registo numa secção do Livro poderá ser anulado por decisão da Comissão de 

Admissão e Classificação (CAC), por proposta justificada do Secretário Técnico, 

nomeadamente se não for confirmada a sua genealogia/ paternidade ou forem identificados 

defeitos morfológicos inibitórios na sua descendência. 

Art.º 12º. A Declaração de Beneficiação, referida no ponto 1 da alínea a) do Art.º 9º deverá 

ser recebida e registada no Livro, pelo menos 30 dias antes do início do período de partos 

correspondente, respeitando as regras previstas nas Normas para aplicação e cumprimento do 

Programa de Conservação e Melhoramento Genético Animal (PCMGA) aprovado para a raça; 

Art.º 13º. A inscrição no LN tem de ser documentada por uma declaração de nascimento do 

criador, onde constará a identificação dos progenitores (mãe, pai ou DB), número de registo 

que identifica os cabritos que nasceram, os seus sexos e preferencialmente os seus pesos. A 

identificação e pesagem dos cabritos deverá ser efetuada nas primeiras 48 horas, 

provisoriamente por meio de coleira ou brinco (aplicado preferencialmente na orelha direita) a 

fornecer pela Secretaria do Registo. A declaração de nascimento, da iniciativa do criador 

aderente, deve ser declarada e registada (ou rejeitada) no Livro, até 120 dias após o 

nascimento, respeitando as regras previstas nas Normas para aplicação e cumprimento do 

PCMGA aprovado para a raça. 
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Capitulo III – Da adesão dos criadores 

Art.º 14º. Os criadores de caprinos da raça Serpentina que pretendam aderir ao Livro 

Genealógico, deverão formalizar o respetivo pedido à Associação e propor os animais a 

inscrever nas diferentes secções do Livro. 

Art.º 15º. Os criadores são considerados aderentes ao Livro quando assegurarem o 

cumprimento das condições de funcionamento do Livro nos seus rebanhos, bem como as suas 

responsabilidades associativas, que sejam determinadas pela presente Regulamento do Livro ou 

neste Regulamento Interno. 

 

Capitulo IV - Da Identificação dos Animais 

Art.º 16º. A cada animal registado nas diferentes secções do Livro (LN, LA, RF, RA) deve ser 

atribuído um nº administrativo e sequencial. 

Art.º 17º. O registo dos reprodutores no RF, RA ou LA deve ser sempre associado ao número 

de identificação oficial, previsto no Sistema Nacional de Identificação e Registo de Animais 

(SNIRA) bem como a um dispositivo de identificação eletrónica, conforme previsto no 

Decreto-Lei n.º 142/2006 de 27 de Julho ou outro sistema de identificação que possa vir a 

ser definido pelos Serviços Oficiais.  

Art.º 18º. De forma complementar, os animais inscritos no Livro devem ser identificados com 

um número do Livro (Nº de LG) composto que permita relacionar o animal com os seus 

registos no Livro. Este número será composto por uma sequência de algarismos e/ou letras 

em que os primeiros dois serão relacionados com o ano de nascimento e os seguintes com a 

ordem sequencial de inscrição no Livro / Exploração. As marcas auriculares utilizadas para 

este efeito são de cor azul ou outra a definir pelo Livro, devidamente aprovada pela DGAV, 

com a impressão do escudo nacional e as siglas da Associação, aposto preferencialmente na 

orelha direita pela Secretaria Técnica aquando do registo do animal no LA.   

Art.º 19º. O Secretário Técnico poderá determinar a colheita de material biológico para 

eventual validação da identificação dos animais pela realização de análises de ADN. 
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Capitulo V – Do Secretário Técnico do Livro Genealógico 

Art.º 20º. Para a aplicação deste Regulamento bem como do Regulamento do Livro 

Genealógico de Caprinos de Raça Serpentina, a Associação deverá manter ao seu serviço 

um técnico com qualificação adequada como Secretário Técnico do Livro Genealógico 

(ST). 

Art.º 21º. O Secretário Técnico do Livro é um técnico de reconhecidas capacidades e 

conhecedor da raça, sendo a sua nomeação reconhecida pela DGAV, mediante proposta 

fundamentada da Associação. 

Art.º 22º. O Secretário Técnico é responsável pela aplicação das normas constantes do 

Regulamento Interno e Regulamento do Livro Genealógico de Caprinos de Raça 

Serpentina. 

Art.º 23º. Das decisões do Secretário Técnico poderão os criadores recorrer para a secretaria 

técnica da Associação ou Direção. 

 

Capitulo VI – Da avaliação morfológica dos animais 

Art.º 24º. A avaliação morfológica dos animais será efetuada individualmente pelo Secretário 

Técnico ou seus delegados, de acordo com as normas de Classificação Morfológica 

constantes do Anexo II ao presente regulamento, ou caso seja necessário de forma 

colegial pela CAC. 

 

Capitulo VII - Da Comissão de Admissão e Classificação (CAC) 

Art.º 25º. Com o objetivo de supervisionar a admissão de animais às diferentes secções do 

Livro e a sua classificação morfológica e sempre que se considere necessário, a 

Associação deve criar e apoiar o funcionamento da Comissão de Admissão e Classificação 

da raça Serpentina, cuja constituição e atribuições estão definidas nos Art.º 25,º 26º e 27º 

deste Capitulo. 

Art.º 26º. A CAC é constituída pelo Secretário Técnico do Livro, por dois criadores indicados 

pela Direção da Associação e, sempre que possível, por um técnico nomeado pela DGAV. 

Art.º 27º. São atribuições da CAC supervisionar a admissão e a classificação de animais nas 

diferentes secções do Livro, bem como actuar como órgão competente para dirimir 
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eventuais contingências no funcionamento do Livro ou na classificação morfológica dos 

animais.  

Art.º 28º. A CAC é constituída por um período de 3 anos, coincidentes com os mandatos da 

Direção, podendo ser reconduzida.  

 

Capitulo VIII - Obrigações e Regalias dos criadores 

Art.º 29º. Os Criadores aderentes ao Livro Genealógico obrigam-se, perante a Associação a: 

a) -  Apresentar os seus animais nos locais, dias e horas acordados com a Secretaria do 

Livro, de forma a permitir nomeadamente o desenvolvimento dos programas de 

avaliação das capacidades de crescimento e/ou produtivas da raça; 

b) -  Fornecer, nos prazos fixados e com exactidão e veracidade, todas as informações 

solicitadas pela Secretaria do Livro, designadamente: 

1 -  Declaração de beneficiação; 

2 -  Declaração de nascimento; 

c) -  Notificar a Secretaria do Livro, de forma regular, ocorrências de alterações do 

efectivo, nomeadamente as aquisições, mortes ou alienações dos animais registados 

ou inscritos no Livro.  

d) -  Em caso de venda para reprodução, deve mencionar o nome e morada do novo 

detentor. 

e) -  Manter os seus animais identificados em conformidade com o disposto no . 

f) -  Acatar as determinações emanadas da Secretaria do Livro que visem o rigor dos 

registos, a valorização dos animais, a defesa e o melhoramento zootécnico da raça 

Serpentina; 

g) -  Pagar os custos dos serviços fixados pela Associação no âmbito do Regulamento 

Interno, de forma a assegurar os meios técnicos e humanos necessários para garantir 

a execução, manutenção e progresso do Livro; 

h) -  Participar nas ações desenvolvidas pela Associação no âmbito da implementação 

do Plano de Melhoramento aprovado para a raça Serpentina; 

i) -  Permitir a recolha de material genético, quando solicitado pelo Banco Português de 

Germoplasma 
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Art.º 30º. As obrigações dos criadores aderentes ao Livro são extensíveis a todos os 

reprodutores da raça Serpentina presentes nos seus rebanhos, mesmo que reproduzidos em 

cruzamento com outras raças. 

Art.º 31º. Os criadores aderentes ao Livro poderão beneficiar: 

a) -  Dos acordos estabelecidos pelo Livro no sentido de valorizar e facilitar a 

comercialização dos animais neles inscritos; 

b) -  Da candidatura dos seus animais às subvenções destinadas a apoiar atividades 

pecuárias em raça pura, ou outras que sejam estabelecidas para apoiar os animais de 

maior valor zootécnico ou reproduzidos em linha pura; 

c) -  Participar em concursos, exposições ou outros eventos destinados a animais de 

raças puras; 

d) -  Comercializar os seus animais no âmbito das Denominações de Origem Protegida 

(DOP) ou Indicação Geográfica Protegida (IGP) ou outras que sejam estabelecidas 

para a raça Serpentina. 

 

Capitulo IX - Certificados Genealógicos 

 

Art.º 32º. Todos os animais, bem como o sémen, óvulos ou embriões de animais registados ou 

inscritos no Livro, têm direito, quando solicitado, à emissão de certificado genealógico, 

reportando os dados constantes do Livro, nomeadamente dados relativos a elementos de 

ordem funcional e prémios obtidos. 

Art.º 33º. Os certificados genealógicos devem obedecer às normas comunitárias em vigor. 
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ANEXO I 

 

Padrão morfológico dos Caprinos de Raça Serpentina 

1. Aspeto geral - A raça serpentina define-se como dolicocéfala, eumétrica, de perfil recto, 
mediolinea, tipo de constituição robusta e muscular. 

2. Pelagem - branca ou creme. Tem listão preto que, por vezes, se alarga na parte posterior, desde 
a região sagrada até á cauda, e em alguns casos de forma pronunciada. O ventre é preto assim 
como a parte interna das orelhas, a face, o focinho e a extremidade dos membros, a partir do 
joelho e do curvilhão. 

3. A pele é grossa e elástica, com pelo curto e brilhante nas fêmeas, sendo mais espesso e 
comprido nos machos, sobretudo no dorso. 

4. Cabeça - Grande de tipo dolicocéfala. Fronte larga e bastante convexa. Chanfro retilíneo. 
Orelhas grandes semipendentes. Barba nos dois sexos, mas mais reduzida nas fêmeas. Cornos 
largos e juntos na base, dirigidos para cima e para trás, divergentes nas extremidades e, 
sensivelmente espiralados. 

5. Pescoço - médio e bem musculado, mais grosso nos machos e com grande desenvolvimento 
no terço anterior. Brincos, frequentemente, em ambos os sexos. 

6. Tronco - Bem desenvolvido, sendo amplo e profundo, sobretudo nos machos. A cruz é 
ligeiramente destacada, com a linha dorso lombar quase horizontal. A garupa é curta e 
descaída. Abdómen não muito volumoso. Cauda curta e ereta, com inserção alta. 

7. Úbere - De tamanho médio, em forma de bolsa com tetos bem diferenciados e de tamanho 
variado. 

8. Membros - Fortes, compridos, com articulações volumosas e secas. Unhas de tamanho médio, 
duras, com boa base de apoio. 

 

 

Anexo II 

 

Classificação Morfológica 

 

1. De acordo com o estabelecido no capítulo VI, a classificação morfológica dos animais é da 
responsabilidade do Secretário Técnico do LG ou seus delegados, no âmbito da inscrição no 
Livro de Adultos, no Registo Auxiliar ou no Registo Fundador. 

2. Os critérios da classificação morfológica deverão ser periodicamente aferidos e atualizados. 

3. A classificação morfológica deve ser realizada de forma consistente, assegurando a sua 
neutralidade e imparcialidade, bem como a repetibilidade das pontuações atribuídas a cada um 
dos parâmetros de avaliação. 

4. A classificação morfológica tem por objetivo avaliar os caracteres descritos no padrão 
morfológico da raça Serpentina, de forma a expressar as características de cada animal em face 
do modelo ideal, bem como a avaliar eventuais defeitos morfológicos que possam constituir 
impedimento à admissão do animal no Livro. 
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5. A classificação é realizada pela pontuação de cada região corporal, de acordo com a seguinte 
tabela: 

Escala de classificação 
Classificação Pontos 

Perfeita 10 

Muito Boa 9 

Boa  7 

Mediana  5 

Medíocre 3  

Mau 1 

 

6. A atribuição de uma classificação de mau ou medíocre em qualquer região corporal, determina 
a sua reprovação para inscrição no Livro, qualquer que seja a nota final.  

7. A nota final de classificação morfológica será calculada tendo em consideração os coeficientes 
atribuídos às regiões corporais expressos na seguinte tabela: 

 

Regiões corporais 
Coeficiente (totalizar 10) 

Fêmeas Machos 

Características étnicas e desenvolvimento geral 4 4 

Membros e aprumos 2 3 

Forma volumétrica e desenvolvimento do úbere 2 - - 

Tamanho e implantação dos tetos 2 - - 

Forma e integridade dos orgãos reprodutores       - - 3 

 
8. Em face da nota final atribuída a cada animal, os animais são classificados nas seguintes 

categorias: 
 

Categorias Machos Fêmeas 

Excelente 
Superior 
Muito bom 
Bom 
Suficiente  
Insuficiente 

= > 90 
83 a 89 
80 a 82 
77 a 79 
75 a 76 
< 75 

= > 87 
81 a 86 
76 a 80 
72 a 75 
70 a 71 
< 70 

 


