"MERTOLENGA ESTRATÉGIA PARA O FUTURO"
A Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos está a proceder ao lançamento de um
concurso de ideias intitulado "MERTOLENGA Estratégia para o futuro" dirigido a estudantes
(licenciaturas 1º ciclo/mestrado integrado) matriculados em estabelecimentos de ensino
Superior.
As ideias serão alvo de exposição no Colóquio “MERTOLENGA Programa F1” - 36ª Ovibeja a ser
realizado no próximo 25 de Abril de 2019 às 14.30 - auditório da ExpoBeja
O objectivo é criar uma plataforma de discussão, divulgação de informação e definição de
ideias que tenham interesse para criar um plano estratégico a médio/longo prazo que
contribua para a manutenção e crescimento da população de bovinos Mertolengos na fileira
nacional dos bovinos de carne.
O concurso de ideias é para as academias da área da produção animal, pedindo aos alunos e
docentes destas instituições que contribuam com o seu conhecimento, enquadrando a
informação que a ACBM disponibiliza sobre a evolução e situação actual da Raça Mertolenga.
Para o concurso pede-se aos alunos que contribuam com ideias de acções de melhoria de
processos de actividades de disseminação de informação técnica, económica e organizacional,
para a melhoria da viabilidade das explorações em zonas rurais com poucas alternativas, para a
melhoria do ambiente e da paisagem rural, etc tendo em conta os sistemas extensivos a que
estão associadas, tendo em conta que as explorações dos criadores de bovinos Mertolengos
são exemplo da multifuncionalidade na actividade agrícola e constituem um contributo
indispensável para os sistemas de produção em equilíbrio com o ambiente, pelo que importa
promover a conservação da raças bovinas autóctones e em particular da Raça Mertolenga.
As ideias serão alvo de exposição escrita no Colóquio “MERTOLENGA Programa F1 - 36ª Ovibeja
a ser realizado no próximo 25 de Abril de 2019 às 14.30 - auditório da ExpoBeja
Para o colóquio o júri (equipa técnica da ACBM), convida os alunos para apresentação das
suas ideias; na forma que acharem mais conveniente, com a descrição da iniciativa (no
máximo 500 palavras) e o autor vencedor será presenteado com um voucher 100 € para a
aquisição de Carne Mertolenga DOP na loja do Agrupamento de Produtores de Bovinos
Mertolengos, S.A. em Évora.
Para a participação enviar mail com assunto “concurso de ideias” para
geral@mertolenga.com , com o nome e contacto telefónico e descrição da ideia (no máximo
R. Diana de Liz, Horta do Bispo, Apartado 466 – 7006-806 Évora
Contribuinte nº501896732 – Registo na C.R.C.E. nº27
Tel: 266 711 222 ▪ Fax: 266 711 223 ▪ geral@mertolenga.com ▪ www.mertolenga.com

500 palavras) até dia 23 de Abril de 2019. Depois no dia 25 de Abril a mesma deve ser exposta
pelo seu autor no Colóquio. A ideia vencedora será divulgada em
https://www.facebook.com/Mertolenga
Para a ideia pode ser consultada a página www.mertolenga.com.
INFORMAÇÃO A CONSIDERAR SOBRE A RAÇA MERTOLENGA
SOBRE A SUA EVOLUÇÃO







A Raça Mertolenga iniciou o seu registo genealógico em 1978.
A ACBM - Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos foi criada em 1987.
Entre 1991 e 1993 o Programa NOVAGRI contribuiu para o crescimento da população
Mertolenga que estava em risco de extinção.
Em 1994 foi criada e aprovada pela União Europeia a "Carne Mertolenga DOP". Neste
ano foi criado o primeiro agrupamento de produtores que encerrou a sua actividade em
2006.
Em 1994 foi lançado o programa de apoio "Agro-Ambientais" que teve uma adesão
massiva dos criadores aderentes ao LG, Contribuindo para um crescimento exponencial
do total de criadores e do número de reprodutores no LG (ver gráfico abaixo). A partir
de 2009 verificou-se uma redução do efectivo reprodutor feminino inscrito no LG tendo
à data de hoje um total de 15096 cabeças.

Reprodutoras Mertolengas no LG
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Em 1995 a ACBM assumiu a gestão do Livro Genealógico por delegação de funções.
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Nos anos de 1995 a 1997 a procura de novilhas Mertolengas atingiu o pico na história da
raça, chegando a vender-se animais por cerca de 1500€ cada, nos leilões organizados
pela ACBM.
Em 1998 a Raça Mertolenga, devido ao crescimento do seu efectivo, deixou de ser
elegível para o programa "Agro-Ambientais" continuando a ter apoio quando explorada
em linha pura, mas de menor valor. Mais tarde voltou a ser integrada em programas
deste tipo mas com o estatuto mais baixo no que respeita ao grau de ameaça.
Actualmente o programa “Agro-Ambientais” dá um apoio de 100€/ano por fêmea
Mertolenga explorada em linha pura que registe um vitelo Mertolengo no LG, quando o
intervalo entre partos é inferior a dois anos. https://www.ifap.pt/web/guest/racasregras
Em 2003 a ACBM iniciou a publicação e divulgação dos valores genéticos estimados
anualmente para animais inscritos no LG. Paralelamente iniciou a publicação do
catálogo de touros.
Actualmente, no âmbito do plano de melhoramento oficial da raça, a ACBM realiza
acções de inseminação artificial, testagem de machos em estação, controlo de
performances na exploração, etc., acções que apoiam o criador no seu trabalho de
gestão técnica do efectivo.
Em 2006 foi criado o segundo agrupamento de produtores, denominado Promert –
Agrupamento de Produtores de Bovinos Mertolengos S.A., entidade responsável pela
comercialização da Carne Mertolenga DOP.
Actualmente a ACBM dispõe de um corpo técnico capaz e competente para desenvolver
o trabalho necessário no apoio à manutenção/crescimento da Raça Mertolenga.
Paralelamente dispõe de um Centro de Testagem e Recria na Herdade dos Currais e
Simalhas e de dois efectivos de Raça Mertolenga, um com 50 vacas aleitantes perto de
Évora e outro com cerca de 150 vacas aleitantes perto de Elvas.
Desde sempre que a ACBM integra grupos de trabalho com as instituições académicas e
de investigação, destacando-se o INIAV e a Universidade de Évora. Actualmente a ACBM
faz parte do Grupo Operacional que tem em execução o projecto “BovMais”
(www.bovmais.pt).

SOBRE A RAÇA MERTOLENGA




São animais de tamanho mediano, com formas harmoniosas, com esqueleto fino, de
longevidade reprodutiva, de elevada rusticidade e adaptabilidade, perfeitamente
adaptados aos sistemas de produção extensivos.
Geograficamente a população Mertolenga espalha-se predominantemente pelo
Ribatejo e Alentejo.
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A vaca Mertolenga é uma reprodutora que pode ser usada como linha materna de
excelência no cruzamento com raças mais especializadas (charolês, Limousine, etc.),
com boa facilidade de parto e excelentes qualidades maternais.
Economicamente a vaca Mertolenga é uma reprodutora bastante interessante uma vez
que consegue produzir um vitelo ao desmame com cerca de 50% a 55% do seu peso.
Analisando as tabelas abaixo verificamos que no efectivo nacional de bovinos aleitantes
(fêmeas > 2 anos) a Raça Mertolenga representa cerca de 6%. Cerca de metade deste
efectivo está em actividade no LG e destas, cerca de metade são exploradas em
cruzamento.

Os números descritos na alínea anterior são reflexo das boas características da vaca
Mertolenga quando explorada como linha materna no cruzamento e da valorização
comercial dos vitelos cruzados que ocorreu a partir de 2008.
Em 2008, o grupo Jerónimo Martins entrou no mercado nacional com a valorização das
carcaças de vitela e vitelão.
Em 2015, com o início da exportação de animais para os mercados no norte de África e
médio Oriente, a valorização dos vitelos cruzados teve uma nova valorização (superior à
de 2008) que tem mantido os preços deste tipo de vitelos em alta.

Évora, Abril de 2019
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