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O Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I.P. (INRB, I.P.) e outras 11 entidades Portuguesas, em 
parceria, estão a desenvolver uma Rede Temática de Informação e Divulgação sobre Melhoramento, 
Conservação e Promoção de Recursos Genéticos Animais: Rede AniDoP – Animais Domésticos de 
Portugal.  

A Rede AniDoP, iniciada em 2011 através de uma candidatura ao Programa PRODER, no âmbito da 
Acção 4.2.2 "Redes Temáticas de Informação e Divulgação", tem como finalidade principal promover a 
gestão e organização de informação sobre os recursos genéticos animais (RGAn), nomeadamente, 
sobre melhoramento, conservação e promoção dos produtos. Esta acção n.º 4.2.2 do PRODER 
pretende incentivar o aparecimento de redes de tratamento e difusão da informação dispersa por várias 
instituições, que organizem conhecimento técnico e científico já disponível, de forma a optimizar a sua 
transferência junto dos seus potenciais interessados. Neste contexto, o INRB, I.P., a Associação de 
Criadores de Ovinos do Sul, o Centro de Experimentação do Baixo Alentejo, a Direcção-Geral de 
Veterinária, a Escola Universitária Vasco da Gama, a Federação Nacional das Associações de Raças 
Autóctones, a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa, o Instituto 
Superior de Estatística e Gestão de Informação, a Ruralbit, a Sociedade Portuguesa de Ovinotecnia e 
Caprinotecnia, a Sociedade Portuguesa de Recursos Genéticos Animais e a Universidade de Évora, 
com o apoio técnico-científico da Agri-Ciência, apresentaram uma candidatura que visa essencialmente:  

• Criar uma rede de tratamento e difusão da informação técnica e científica sobre melhoramento, 
conservação e promoção de recursos genéticos, promovendo a articulação e adequação entre a 
produção de conhecimento e os seus potenciais utilizadores, criadores, técnicos, docentes, 
investigadores, alunos e sociedade civil em geral. 

• Melhorar o tratamento e o acesso à informação necessária para o desenvolvimento da 
competitividade das empresas no contexto do melhoramento, conservação e promoção de RGAn; 

• Promover a cooperação e a organização sectorial, favorecendo a emergência de estratégias 
sectoriais de desenvolvimento e reforço dos "clusters" nacionais, assentes numa maior eficácia e 
eficiência de acções relacionadas com o melhoramento, conservação e promoção de RGAn. 

A Rede AniDoP – Animais Domésticos de Portugal pretende criar canais de comunicação entre as 
diversas entidades intervenientes e o público em geral, através de uma plataforma Web (site) com 
diversas funcionalidades, nomeadamente, serviços de notícias (News), um Wiki (sistema semelhante ao 
da Wikipédia), canal no YouTube, serviço AskMe, serviço informativo dedicado aos mais recentes 
desenvolvimentos verificados na área da I&ED, bem como sobre trabalhos já desenvolvidos, um 
repositório documental, etc. Adicionalmente, no âmbito desta Rede, serão realizados diversos eventos 
(encontros/seminários) sobre RGAn, com a colaboração das entidades parceiras e a possibilidade de 
participação do público em geral, estando também prevista a publicação de um Catálogo sobre Raças 
Autóctones Portuguesas e a construção de um glossário sobre Recursos Genéticos Animais. 

 


