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Como estão ?

O Analise registos SNIRA últimos 10 anos – 2002 -
11.

O Bovinos  da DR do Alentejo e Lisboa Vale do Tejo 
O 8 Raças / Tipos:

O 01-Alentejana
O 05-Brava de Lide
O 08-Mertolenga
O 12-Charolesa
O 14-Limousine
O 22-Preta
O 20-Cruzada Carne
O 30-Carne Indeterminada 



Perguntas ?

O Como se comportam em termos de
O - Mortalidade

O Vacas adultas
O Longevidade (morte natural)
O Mortalidade de vitelos filhos em função raça mãe.

O - Evolução dos Abate (filhos de vacas mertolengas) 
O Jovens - 5 a 12 meses
O Jovens adultos – 12 – 24 meses



Taxa de mortalidade anual de 
Vacas

(F > 24 m. mortas no ano / Ativas a 31/12 de cada ano)



Média da Mortalidade Anual 
2002-11



Idade média da Morte na exploração 



Idade Média à morte



Mortalidade anual de vitelos 

registados, em face da raça da mãe
( Vitelos mortos até 6 meses / Vitelos Registados)



Mortalidade anual média



“Fertilidade” anual de cada raça
(Vitelos registados / Vacas > 24 meses)



“Fertilidade” anual média



Observações

O Dados tem de ser avaliados com sentido critico.
O Vaca mertolenga tem boa “longevidade”.
O Taxas de mortalidade é inferior às restantes raças.
O Taxas de Mortalidades estão a aumentar (?)
O Idade média de morte está a aumentar (aumento da 

idade média dos efectivos ?)
O Mortalidades estão relacionadas com seca (?)
O Fertilidade é baixa e dependente do meio ambiente 

(?)



Abates vitelos Mertolengos 
(5 - 12 meses) 



Peso médio de carcaça
(5 – 12 meses)



Idade média ao abate
(5 – 12 meses)



Abates vitelos cruzados, filhos 
de vacas Mertolengas 

(5 - 12 meses)



Peso Médio de Cruzados filhos de 
vacas mertolengas

(5 – 12 meses)



Idade média de Vitelos cruzados filhos de 
Vacas mertolengas 

(5 – 12 meses)



Abates jovens adultos 
Mertolengos  
(12 - 24 m.) 



Peso Médio jovens adultos 
Mertolengos 

(12 - 24 m.)



Idade média Abate Mertolengos 
(12 - 24 m)



Abates Cruzados jovens adultos, filhos 
de vacas Mertolengas 

(12 - 24 meses)



Peso Médio de Jovens Adultos 
Cruzados, filhos vacas Mertolengas

(12 - 24 m.)



Idade Média Cruzados jovens adultos 
filhos vacas Mertolengas

(12 - 24 m)



Abates de Filhos Vacas Mertolengas 
5 - 24 meses – Mert. e Cruz.



Abates Mertolengos (5 – 24 meses)

Média  da Idade e do Peso carcaça



Observações

O O abate está a ser cada vez mais jovem.
O Existe um potencial de produção que se desperdiça.

O Será porque a industria / consumidores não sabe 
fazer de musculo � carne. As carcaças – peças não 
são maturadas.

O Os criadores estão seguramente a fazer a melhor 
decisão económica, mas o país está a perder 
capacidade de produção de carne de bovino.

O Aumento da produção de cruzados a partir de vacas 
mertolengas

O Vacas Mertolengas como raça Mãe: em raça pura 
ou c/ 50% Mertolenga.



Livro genealógico

O Organização de criadores com o objetivo:
O Manter e disseminar animais de uma determinada 

elite – a RAÇA. 
O Apoiar  os criadores aderentes no melhoramento da 

raça.

O O topo da pirâmide da cadeia de produção animal; 
O Asseguram a melhoria dos níveis de produção 
O A manutenção da biodiversidade das populações animais.



Normas dos LG de Bovinos
Decreto-Lei n.º 349/2007

O Para efeitos do presente decreto -lei, entende -se por:

a) «Bovino reprodutor de raça pura» qualquer 

animal da espécie bovina, cujos pais e avós 

estejam inscritos ou registados num livro 

genealógico da mesma raça e que, ele próprio, aí

esteja inscrito ou registado e seja suscetível de aí

ser inscrito;



Normas dos LG de Bovinos
Decreto-Lei n.º 349/2007

O «Livro genealógico» qualquer livro, 
registo, ficheiro ou apoio informático 
mantido por uma organização ou 
associação de criadores reconhecida 
oficialmente, no qual estão inscritos ou 
registados os bovinos reprodutores de 
raça pura de uma raça determinada com 
referência aos seus ascendentes.



Condições de manutenção dos 
Livros Genealógicos

O 2) Satisfazer os controlos da autoridade 
competente no que respeita ao seguinte:
O Eficácia do seu funcionamento;
O Capacidade de controlo das genealogias;
O Efetivo suficiente para realizar um programa de 

melhoramento ou para assegurar a conservação da raça 
desde que isso seja considerado necessário;

O Capacidade de utilizar os dados relativos às 
características zootécnicas necessárias à realização do 
programa de melhoramento ou de conservação da raça;



Condições de manutenção dos Livros 
Genealógicos (2)

O 3) Ter estabelecido disposições relativas:
O a) À definição das características da raça (ou raças);
O b) Ao sistema de identificação dos animais;
O c) Ao sistema de registo das genealogias;
O d) À definição dos objetivos a alcançar;
O e) Ao sistema de utilização dos dados zootécnicos;
O f) À divisão do livro genealógico, se houver várias 

modalidades de inscrição ou se existirem várias 
modalidades de classificação dos animais;



Objetivos

O “Se não existirem um objectivo, qualquer caminho 
serve ….”

O O que se pretende atingir ?
O Raça Mãe – Fertilidade � Um parto ano  (450 dias ?)

O É essencialmente dependente no maneio  e da alimentação.

O Capacidade maternal:
O Sobrevivência 
O Crescimento das crias;

O Baixas necessidades de manutenção;
O Longevidade Produtiva.
O ???



Utilização dos dados zootécnicos

O A vaca é um custo, que tem de ser rentabilizado –
Reproduzir-se.
O IEP tem de ser reduzido.
O Custos de manutenção tem de ser reduzidos

O A avaliação genética tem de ser aplicada no 
Melhoramento;
O Inseminação Artificial (IA) tem de fazer parte dos sistemas 

de melhoramento animal;

O O Melhoramento Animal não é para todos. 
O É para uma elite que o quere fazer. 
O As elites tem responsabilidades e proveitos.



Divisão do Livro Genealógico

O ANEXO I - Critérios para inscrição de bovinos nos livros 
genealógicos

O 1 — Inscreve -se na secção principal do livro genealógico de 
determinada raça um bovino que: 

O a) Seja descendente de pais e avós inscritos num livro genealógico da mesma 
raça;

O b) Seja identificado, na altura do nascimento, de acordo com as regras 
estabelecidas pelo livro onde vai ser inscrito;

O c) Possua filiação que obedeça às regras desse livro.

O 2 — A secção principal do livro genealógico pode estar dividida em várias 
classes em função do mérito dos animais. Só os bovinos que obedeçam 
aos critérios do n.º 1 podem ser inscritos numa dessas classes.

O Livro de nascimento
O Livro de adultos - Reprodutores
O Classes de mérito



Divisão do Livro Genealógico (2)

O 3 — Uma associação de criadores responsável pela manutenção de 
um livro genealógico pode decidir a inscrição de uma fêmea que não 
obedeça aos requisitos mencionados no n.º 1 numa outra secção 
anexa ao referido livro se:

O a) For identificada de acordo com as regras estabelecidas pelo livro genealógico;
O b) Estiver de acordo com os padrões da raça;
O c) Obedecer aos critérios de rendimento mínimos estabelecidos pelo livro 

genealógico.

O �Registo Auxiliar – Tem o padrão morfológico da raça, 
mas não possui paternidade conhecida.
O 2ª geração de fêmeas descendentes podem entrar no registo 

principal. 



O que é o Registos Auxiliar ?

O Não é o registo zootécnico ou inicial.

O Reservado a animais sem genealogia conhecida;

O Só fêmeas com padrão da raça;

O A filha da filha podem ser aceites no registo 
Principal se a Avo e a Mãe tiverem sido 
beneficiadas por Touro da raça.



Pagamento Complementar 
Critério dos Reprodutores explorados em linha 

pura
O “fêmeas reprodutoras exploradas em linha pura” tem 

implícito uma dinâmica que tem de estar claramente associada 
à verificação da utilização dos animais em reprodução:
O Tem de ter inscrito um descendente nos últimos 18 meses.
O O filho/a tem de ter sido aceite no Livro de Nascimentos.

O Assim, são considerados reprodutores elegíveis (á data de 
1/06), os animais que :
O Estar inscritos no LA - Livro de Adultos – ser considerado 

como reprodutor da raça;
O Nas fêmeas, o ultimo parto originou uma cria inscrita no LG 

- Livro Genealógico;
O O ultimo filho, tem de ter o mesmo código de raça da mãe.



Observações

O No Novo quadro comunitário devem ser revistos os 
apoios.

O Os animais não produtivos não podem ser mantidos nos 
efetivos.

O As ajudas devem ter  critérios de produção ativa.

O As raças autóctones têm de ser apoiadas, sobretudo 
no seu solar;

O Não parece fazer sentido uma vaca  Arouquesa no 
Alentejo ou uma Mertolenga nos barros de Beja.

O As raças devem ter diferentes níveis de criadores (e 
de ajudas): Melhoradores / Multiplicadores / Utilizadores.   



Visão para a produção animal

O Tem de ser mais sustentável.
O 3 pilares: Consumidor - Ambiente  - Economia
O Alimentos …. , seguros e saudáveis.

O (A produção animal não tem boa reputação)

O Animais saudáveis, robustos e adaptados.
O Biodiversidade e produção equilibrada.

O Reduzir gastos em energia, água e “alimentos 
humanos”.

O Responsabilidade social – Ambiente e BEA.
O Compromisso publico - competitividade do setor

(dependente de ajudas, … mas é necessário melhorar a 
eficiência).



Desafios da produção de bovinos

O As “secas” estão cada vez mais no ADN do nosso 
clima.

O Pecuária é uma necessidade, mas é também cada 
vez mais um desafio face aos seus impactos 
ambientais.

O A agricultura e a Pecuária vão ter de ser cada vez 
mais uma atividade de precisão !

O Como tornar a produção mais sustentável?

O Como produzir mais, …. sem destruir ?



“A outra verdade inconveniente”
(Jonathon Foley – Univ. Minesota /TED)

O A Agricultura é a atividade que mais contribui para 
transformar o nosso planeta.

O A Nova Agricultura terá de ser a fusão …
O Da agricultura Comercial
O Da proteção Ambiental
O Da produção Biológica 

O Não existe uma solução simples: 
O Colaboração – Imaginação  - Determinação 

O���� porque falhar não é uma 
opção. 



Obrigada pela Atenção


