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Os burros são animais dóceis capazes de fazer muita companhia e ajudar nos trabalhos. Porém, 

a vontade de ter um animal pode por vezes levar a uma escolha precipitada e impulsiva. A 

aquisição de qualquer animal é um ato de responsabilidade. É importante ter consciência que 

um burro vive em média 30 anos, ou seja, ter um burro implica assumir um compromisso a 

longo prazo. Por isso mesmo, para tomar uma decisão ponderada e adequada ao seu caso, deve 

levar em consideração alguns aspetos aqui referidos:

• Adquira um animal de acordo com o seu nível de experiência como criador e o seus objetivos 

- considere a raça, idade do animal, sexo, porte e nível de adestramento que melhor se adequam à 

experiência que tem com burros. De um modo geral, se é um criador principiante ou se pretende 

animais para companhia ou trabalho, é aconselhável escolher machos castrados ou fêmeas, pois 

têm, geralmente, comportamentos mais previsíveis e dóceis. No caso de comprar um burranco 

(cria macho), este deve ser castrado o mais cedo possível, entre os 6 e os 18 meses. Deve ter em 

conta que as crias só devem ser desmamadas após os 6 meses e que necessitam de bastante 

ensino. Se pensa fazer recria dos seus animais, é aconselhável que recorra aos serviços de um 

garanhão de um criador reconhecido. Machos inteiros requerem criadores bastante experientes.

• Tenha mais do que um animal - O burro é um animal sociável que cria fortes laços de amizade, 

por isso o ideal será ter pelo menos dois animais para que façam companhia um ao outro.

• Espaço disponível – deve ter um espaço adequado para receber os animais, tendo em conta 

que precisam ter acesso permanente a um abrigo, água e palha, bem como a uma área aberta 

onde possam caminhar e pastar ao ar livre.

• Conheça o animal pessoalmente - evite adquirir um animal que tenha visto somente numa 

fotografia ou na internet.
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• O comportamento do animal – observe-o num espaço fechado e num espaço mais amplo, 

conduza-o à rédea e tente pegar as quatro patas para que conheça melhor o seu comportamento.

• Saiba o passado do animal – pergunte ao criador a história do animal, quais são os seus 

comportamentos, que problemas de saúde teve, se já foi treinado e como.

• Cuidados ao longo da vida – saiba que ao longo da vida do animal ele necessitará de cuidados 

regulares, como o aparo de cascos, manutenção da saúde dos dentes, bem como desparasitações 

e vacinações anuais, para os quais deverá chamar um profissional (ferrador e médico veterinário). 

• Peça opinião a alguém de confiança – se tem dúvidas aconselhe-se com a AEPGA, um 

veterinário ou um criador mais experiente pedindo opiniões sobre o animal.

• Todas as crias (burrancos e burrancas) têm de ser registadas pelo criador na exploração de 

nascimento, mesmo que estas sejam vendidas/cedidas posteriormente. O médico veterinário, 

deve ser chamado para colocar o microchip no animal e fazer o seu registo. A alteração de 

propriedade faz-se como no caso dos animais adultos, como descrito no ponto seguinte.

• Documentação do animal – o animal deve ter o seu passaporte individual emitido pela Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária (de cor azul no caso dos Animais da Raça Asinina de 

Miranda e cor verde no caso dos burros de raça indiferenciada), onde estão registados os dados 

do animal, o número de identificação eletrónica (nº de microchip), o resenho, os proprietários 

anteriores, as vacinas administradas, as deslocações, etc.

Quando adquire um animal é necessário fazer a devida comunicação às entidades competentes 

e legalizar os documentos.
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Nessa altura, deve ser preenchido um Documento de Alteração de Propriedade do animal com 

os dados do proprietário anterior, assim como do novo proprietário, que deve ser assinado por 

ambos. Este documento e o passaporte do animal devem ser entregues à AEPGA no caso dos 

animais da Raça Asinina de Miranda (passaporte azul), ou a uma delegação da DGAV (Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária) da sua área de residência, no caso dos restantes animais 

(passaporte verde).

• Aos burros da Raça Asinina de Miranda devem ser dados nomes cuja letra corresponde ao ano 

do seu nascimento. (Início em 2005, nomes começados pela letra A; nascidos em 2021. nomes 

começados pela letra R).

Raça Asinina de Miranda – os animais registados como sendo da Raça Asinina de Miranda 

(Burro de Miranda) têm um passaporte da cor azul; Para além do cumprirem a elegibilidade de 

encabeçamento das áreas de pastagem para a Manutenção de Zonas Desfavorecidas (MAZD), 

ainda podem usufruir do apoio à Manutenção de Raças Autóctones, ambas no âmbito do Pedido 

Único de Ajudas, a realizar anualmente.  Sendo que para este último apoio deverão cumprir 

critérios de elegibilidade, pois este apoio destina-se exclusivamente a animais reprodutores, ou 

seja, machos não castrados e fêmeas a partir dos 24 meses inscritas no Livro de Reprodutores. 

As fêmeas deverão ter, pelo menos, um parto com sucesso com um intervalo de 36 meses a partir 

dos 54 meses de idade (inclusive) e os machos reprodutores também deverão ter um(a) filho(a) 

registado no mesmo intervalo. Informe-se no website do IFAP, com a AEPGA ou junto de uma 

associação de agricultores que efetue candidaturas ao Pedido Único de ajudas (PU).

Em resumo: encontre o animal que melhor se adeque a si e aos seus objetivos e assegure--se 

que é capaz de responder às necessidades que ele terá ao longo da vida. Se tiver em conta estes 

aspetos, poderá estar mais seguro de evitar problemas futuros e poderá desfrutar da companhia 

do seu novo amigo da forma mais responsável.

Para qualquer esclarecimento contacte: 

AEPGA – Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino.
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