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1. O que é o Projeto BovINE

2. Relação entre produtores, investigadores, e outros atores 

da cadeia de valor da carne de bovino

3. Como criar oportunidades para

que a produção de carne de bovino

se torne mais sustentável?

PROJETO BovINE

Participantes Grupo 

consultivo



23-10-2020

2

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 rural 
renaissance programme | Project No: 862590 under call H2020-RUR-2019-15Data 30/10/2020

Workshop Nacional - PT

Parceiros do Projeto BovINE em Portugal

PROJETO BovINE

FMV – ULisboa | Magda Aguiar Fontes- Coordenadora 

José Pedro Cardoso Lemos

George Stilwell

ACBM/PROMERT| José Pais – Coordenador da Rede Regional (RN)

Humberto Rocha

Carolina Maio
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PROJETO BovINE

18 parceiros

10 países

255,000 produtores

€2 milhões de euros

3 anos

O projeto BovINE

Início: 1 janeiro 2020

Fim: 31 dezembro 2022

Identificar necessidades 

Encontrar e difundir Boas 

Práticas



23-10-2020

3

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 rural 
renaissance programme | Project No: 862590 under call H2020-RUR-2019-15Data 30/10/2020

Workshop Nacional - PT

PROJETO BovINE

Identificar

necessidades

prioritárias dos 

produtores

Procura de BP 

que respondam 

a estas 

necessidades

Ano 1

Identificar

necessidades

prioritárias dos 

produtores

Procura de BP 

que respondam 

a estas 

necessidades

Ano 2

Identificar

necessidades

prioritárias dos 

produtores

Procura de BP 

que respondam 

a estas 

necessidades

Ano 3

� Irlanda

� Bélgica 

� Alemanha 

� França

� Estónia

� Espanha

� Portugal 

� Polónia

� Itália
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PROJETO BovINE

Somos produtores de 

carne de bovino em 

Portugal, e  temos 

este problema.  

Alguma vez lidaram 

com algo semelhante?

Somos cientistas, em 

Portugal, na 

Alemanha.  Estamos 

cientes desse 

problema. Este é o 

procedimento que 

encontrámos para o 

resolver.
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PROJETO BovINE

Socio-economic resilience TWG

Animal health & welfare TWG

Production efficiency & meat quality TWG

Environmental sustainability TWG
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Redes Regionais (RN)

GT Sustentabilidade ambiental

GT Eficiência da Produção e 

qualidade da carne

GT Saúde e bem-estar animal

GT Resiliência socioeconómica
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PROJETO BovINE

• Planeamento económico da exploração

• Gestão do risco nas explorações de bovinos de carne

• Saúde e bem-estar dos vitelos após o nascimento nos bovinos de carne  

• Claudicação em bovinos de recria e acabamento

• Instrumentos de monitorização dos animais na fase de acabamento

• Utilização de informação disponível para melhorar a carcaça e a qualidade da 
carne

• Redução da pegada de carbono

• Melhoria da qualidade da água e redução do uso de água
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PROJETO BovINE

Abordagem tradicional dos projetos

Ciência                     Consultor                           Produtor

Abordagem no projeto BovINE

Produtor                         Consultor                                Ciência
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PROJETO BovINE

Quais os principais desafios que eu, como produtor de bovinos de carne, 

enfrento?

�As flutuações nos preços

�Melhoria da qualidade da pastagem

�Redução da pegada de carbono

�Redução do uso de fertilizantes azotados
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PROJETO BovINE

Como o vamos fazer?Como o vamos fazer?Como o vamos fazer?Como o vamos fazer?

Visitas às explorações

Conferências e dias abertos

Workshops e seminários do Projeto BovINE

Fundamental toda 

este rede e toda a 

comunicação que se 

estabeleça, 

identificando de facto 

as necessidades 

prioritárias face aos 

desafios de hoje.
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The BovINE Knowledge Hub (BKH)The BovINE Knowledge Hub (BKH)The BovINE Knowledge Hub (BKH)The BovINE Knowledge Hub (BKH)

• Objetivo da plataforma BKH:

• Fornecer um repositório crescente para o projeto sobre Boas Práticas e Inovações

• Muito conteúdo audiovisual 

• Aberta a todos e agradecem-se comentários

• Documentos colocados sobretudo pelos produtores

• Registe-se na plataforma BKH - https://hub.bovine-eu.net/login

Empenho
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Oportunidades de trabalho em conjuntoOportunidades de trabalho em conjuntoOportunidades de trabalho em conjuntoOportunidades de trabalho em conjunto
• Encontrar soluções para as necessidades dos produtores de bovinos de carne

• Ligação ao Coordenador da Rede Regional em Portugal (José Pais |ACBM)

• Participar em eventos nacionais

• Registar-se na BKH para utilizar e comentar

• Assinar a  newsletter

• Participar em Grupos de Trabalho Técnicos

• Ligação a outros parceiros/ Grupos Operacionais/outras iniciativas

• Ajudar a resolver problemas de outros produtores da UE 

• Mostrar  Boas Práticas seguidas em Portugal 
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PROJETO BovINE

Para mais informação 

visite o nosso Website:

www.bovine-eu.net
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• junte-se à nossa lista e-newsletter: https://t.co/lDe5kvsT3c?amp=1

http://www.bovine-eu.net/newsletter-sign-up/

• visite o nosso website: www.bovine-eu.net

• registe-se e explore a plataforma BKH: https://hub.bovine-eu.net/login

• siga o projeto BovINE nas redes sociais

• Twitter - https://twitter.com/bovine_eu

• Facebook - https://www.facebook.com/bovineeu

• Instagram - https://www.instagram.com/bovine_eu
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• Se desejar saber mais sobre o Projeto BovINE contactar:

jpclemos@fmv.ulisboa.pt ou magdaaguiar@fmv.ulisboa.pt ou stilwell@fmv.ulisboa.pt

• Se desejar fazer parte da Rede Regional contactar:
pais@mertolenga.com

PROJETO BovINE

Muito obrigada!


