
VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS

LOCAIS COM NOME PROTEGIDO 

PRODER 4.2 - Redes temáticas de informação e divulgação 

REDOVICAPRA - Produção de ovinos e caprinos para o desenvolvimento sustentável do território  

25
ANOS

1990 - 2015

Entidades participantes no Projecto: 



Autor: Alda Matos - Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança  

Título: VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS LOCAIS COM NOME PROTEGIDO
            O 'Cabrito Transmontano' e o 'Queijo de Cabra Transmontano  

Tiragem: 1000 Exemplares 

Edição: ANCRAS   

Impressão: Edições Gráficas MJ 

Apóio: PRODER 4.2 - Redes temáticas de informação e divulgação    





3



4



5

De acordo com a Sociedade Portuguesa de Ovinotecnia e Caprinotecnia 
– SPOC (2015), existem em Portugal seis raças autóctones de caprinos 
(Cabra Algarvia, Cabra Bravia, Cabra Charnequeira, Cabra Preta de 
Montesinho, Cabra Serpentina e Cabra Serrana). Segundo o GPP (2014), 
em 2013, o total de animais inscritos no livro genealógico ascendia a 
cerca de 44 mil cabeças, ou seja, 11% do total do efetivo caprino do país 
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3. PRODUTOS DA CABRA 'SERRANA TRANSMONTANA' 
COM NOME PROTEGIDO
000

Em Trás-os-Montes existem dois produtos provenientes da cabra 'Serrana 
Transmontana', cuja origem e qualidade são protegidas pela DOP: o 
'Cabrito Transmontano' e o 'Queijo de Cabra Transmontano'. A área 
geográfica de produção está circunscrita aos concelhos de Mirandela, 
Macedo de Cavaleiros, Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Vila Flor, 
Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta, Vimioso, Mogadouro e 
Bragança (apenas15 Freguesias ) do distrito de Bragança, e aos concelhos 
de Alijó, Valpaços e Murça, do distrito de Vila Real (GPP, 2008-2014; 
CAPRISSERRA, 2015; Município de Mirandela, 2015).
000
O Gráfico 4 apresenta a evolução do número de explorações 
abastecedoras de leite da raça 'Serrana Transmontana' para produção de 
'Queijo de Cabra Transmontano' (2003-2012) e de explorações 
produtoras de carne de 'Cabrito Transmontano' (2006-2012). 
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Segundo o GPP (2008-2012), nos últimos 5 anos em análise, a carne de 
'Cabrito Trasmontano' foi unicamente distribuída pela Cooperativa 
CAPRISSERRA. Quanto às restantes carnes certificadas, observaram-se 
algumas diferenças. O 'Cabrito das Terras Altas do Minho' (IGP), em 
2008 e 2009, era distribuído exclusivamente através de outra entidade e o 
'Cabrito do Alentejo' com Indicação Geográfica – IG, em 2010, era 
distribuído através do agrupamento gestor, Associação Portuguesa de 
Caprinicultores da Raça Serpentina – APCRS, e, em 2011, diretamente 
pelos produtores (GPP, 2008-2012).
Em 2008 e 2009, verificaram-se fortes alterações nos mercados de 
destino da carne de 'Cabrito Transmontano' (Tabela 3). Concretamente, 
em 2008, a produção era praticamente distribuída para o mercado 
nacional (90%), tendo passado para apenas 33,3% em 2009. Neste 
mesmo ano, 66,7% da carne de 'Cabrito Transmontano' foi distribuída 
para os mercados locais ou regionais. Nos anos seguintes (2010, 2011) o 
escoamento da produção foi semelhante, embora com maior peso para o 
mercado nacional. Em 2012, são os mercados locais ou regionais que 
possuem maior importância (60,7%), comparativamente com o mercado 
nacional (39,3%). 
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Fonte: LEICRAS (2010); Escrinho (2015); Coalho (2009).
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