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Em Maio faz 2 anos que a ACBM 

editou o último número do seu 

boletim informativo. Porque foi um 

ponto de referência na comunicação 

com os nossos associados, bem como 

na divulgação de informação 

relevante para o sector dos bovinos 

em geral e dos bovinos Mertolengos 

em particular, propomo-nos a 

reiniciar a publicação desta página. 

Anteriormente este boletim foi editado em papel 

e enviado a todos os associados por correio ou 

por via electrónica. Neste reinicio, vamos editá-

lo apenas em suporte electrónico, uma vez que 

é intenção da ACBM divulgá-lo através da sua 

página na Internet. Alterámos o nome para 

“Mertolenga” apenas por ser este o nome da 

raça, em prol da qual trabalhamos. Quanto ao 

conteúdo, naturalmente iremos manter o 

mesmo tipo de informação a que os nossos 

criadores já estavam habituados. Esperamos 

conseguir manter a sua periodicidade que 

pretendemos seja mensal. Naturalmente a sua 

colaboração é sempre bem-vinda. Contacte-nos. 
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Foi publicado no dia 13 de Julho o Decreto-Lei n.º 158/2009 que aprovou o 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) o qual entra em vigor no dia 1 de 

Janeiro de 2010. O Plano Oficial de Contabilidade (POC) e as Directrizes 

Contabilísticas são revogados a partir de 1 de Janeiro de 2010, sendo o SNC 

aplicável a todas as entidades que aplicam o POC. Este normativo específico 

para a agricultura exige a atribuição de “um valor justo” aos activos biológicos e 

as cotações  do SIMA podem ser uma referência. 

 Fonte: CAP notícias — Mais informação em www.cap.pt 

www.mertolenga.com 

Cotações SIMA 
ao serviço da contabilidade agrícola 

Pagamentos ajudas do pedido único 
Campanha de 2009 
 Prémio à vaca em aleitamento - Saldo: 07 a 11 Junho 2010 

 Prémio ao abate: 07 a 11 Junho 2010 

 RPU: 17 a 21 Maio 2010 e 21 a 25 Junho 2010 

 Artigo 69º Bovinos - 21 a 25 Junho 2010 

 Apoio aos regimes de qualidade - 12 a 16 Julho 2010 
  Fonte: www.ifap.pt 

Recursos Hídricos 
Regularização da sua utilização agrícola 

Pode considerar-se como objectivo primordial da Lei da Água (Lei nº 58/2005, 

de 29 de Dezembro) a gestão sustentável das águas e a sua protecção. É 

exigido que as actividades que tenham impacto significativo no estado das 

águas só podem exercer-se mediante um título de utilização, tal como estipula 

o art. 56º da referida Lei. Face ao exposto, considerando que os agricultores 

detêm um grande conjunto de utilizações, muitas das quais são tituladas, 

estabeleceu-se um protocolo de colaboração com vista à regularização das 

utilizações dos recursos hídricos no sector agrícola, com o objectivo de 

incentivar os agricultores à obtenção dos respectivos títulos. O regime legal veio 

conceder aos utilizadores de recursos hídricos que, à data de 1 de Junho de 

2007 não dispusessem de título que permitisse essa utilização um prazo de dois 

anos para apresentar à Administração de Região Hidrográfica o respectivo 

requerimento. Este prazo foi prolongado por mais um ano, terminando agora a 

31 de Maio de 2010 (Dec.-Lei nº 137/2009, 8 de Junho). 

 Fonte: ARH Alentejo — Mais informação em www.arhalentejo.pt 
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Existe um novo Registo de Existências e Deslocações (RED) para Ovinos e 

Caprinos a partir de 1 de Abril deste ano. O seu correcto preenchimento já será 

exigido no controlo das candidaturas ao prémio ovelha e cabra da campanha 

2010. 
 Fonte: CAP notícias (Março 2010) -  Mais informação em www.ifap.pt 

Novo RED para ovinos e caprinos 
Candidaturas 2010 

Inovação um passo em frente na 
gestão da informação numa empresa agrícola 

A Ruralbit, Lda. é uma empresa com larga experiência na área de 

desenvolvimento de software para a gestão de bovinos que alargou a sua 

actuação e criou novas ferramentas que dêem resposta às crescentes 

solicitações e desafios da gestão agrícola. Assim surgiu o e-Exploração que 

representa uma plataforma online, acessível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana. Homologada para substituição do livro de registo de bovinos, dispõe 

também de um módulo para substituição do livro de registo de ovinos e 

caprinos. Além destes registos obrigatórios, funciona também como ferramenta 

de apoio à gestão técnica das explorações, indispensável à tomada de decisões. 

 Fonte: Voz do Campo (Abril 2010) 
 Mais informação em www.ruralbit.pt ou https://e-exploracao.ruralbit.com 
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Informação comercial 
 

Nesta área do boletim informativo é divulgada informação sobre o mer-

cado de bovinos para abate ou comercializados em vida. Usaremos os 

dados divulgados pelas principais instituições quer a nível nacional ou 

regional. A partir do próximo número os valores apresentados serão refe-

rentes ao mês anterior a que respeita o boletim “Mertolenga”. 

SIMA - Sistema de informação de mercados agrícolas 

Informação mais detalhada em 

http://www.gpp.pt/cot/ 

Mercado bovinos - Semana 16 (19 a 25 Abril 2010)

Beira Interior 12-18 meses xCH €/kg PC M 3,90 4,00 3,95

6-8 meses xCH €/kg PV M 2,30 2,76 2,57

6-8 meses xCH €/kg PV F 2,08 2,42 2,27

8-12 meses xCH €/unidade M 499 586 561

8-12 meses xCH €/unidade F 437 515 478

12-18 meses xCH €/kg PC M 3,44 3,77 3,64

12-18 meses xCH €/kg PC F 3,34 3,71 3,51

Vaca abate xCH €/kg PC F 1,35 2,13 1,89

Vaca refugo xCH €/kg PC F 0,95 1,60 1,30

3 a 6 meses xCH €/unidade M 350 500 450

3 a 6 meses xL €/unidade M 350 500 450

3 a 6 meses xCH €/unidade F 375 425 400

8-12 meses xCH €/unidade M 600 770 750

12-18 meses xCH €/kg PC M 3,50 3,75 3,75

12-18 meses xCH €/kg PC F 3,90 4 3,95

Vaca abate xCH €/kg PC F 1,50 2,00 1,75

Legenda:

Alentejo

Ribatejo e Oeste

xCH - cruzado charolês

xL - cruzado Limousine

PV - peso vivo

PC - peso carcaça

Min - média do preço mínimo

Max - média do preço máximo

Freq - média do preço frequente

Min Max FreqRegião Classe / Idade Unidade Sexo
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Informação comercial 

Bolsa do bovino 

Sessão nº17 de 29 de Abril de 2010 

Tendência: descida de 0,05€ em todas as categoria, excepto vacas. 

 Fonte: CONFAGRI  -  http://www.confagri.pt/Mercados/ 

APORMOR 

Parque de leilões - Montemor-o-Novo 

241-280 281-320 321-370 >370

Montijo 3,79 3,79 3,67 3,57

Binéfar 3,46 3,4 3,35 3,24

Mercolérida --- --- --- ---

180-220 221-260 261-300 >300

Montijo 3,94 3,79 3,69 3,59

Binéfar 3,5 3,36 3,24 3,15

Mercolérida --- --- --- -----

Bolsa
Novilhas (kg carcaça)

Comparação das cotações registadas (€ / kg /carcaça R3)

Bolsa
Novilhos (kg carcaça)

Peso Valor Peso Valor

< 8 meses 186 2,88 153 2,44

> 8 a 12 meses 246 2,55 226 2,21

> 12 a 24 meses 469 1,91 381 1,88

Vacas 543 0,87

Touros 770 1,25

< 8 meses 185 2,78 177 2,45

> 8 a 12 meses 243 2,49 220 2,16

> 12 a 24 meses 352 2,39 439 1,93

Vacas 577 1,04

Touros 962 1,21

Peso - peso médio em kg por cabeça

Valor - Valor de arrematação em € por kg de peso vivo

Classe etária
Machos Fêmeas

Leilão nº 16/2010 realizado em 13 de Abril

Leilão nº 17/2010 realizado em 20 de Abril
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Próximos eventos 

IV Reunião Ibérica de Pastagens e Forragens 

Zamora e Miranda do Douro    -  3 a 6 de Maio de 2010 

www.sppf.pt  

III Congresso Nacional de Rega e Drenagem 

Sustentabilidade do Regadio - Beja 

http://www.cotr.pt/informacao/web3/        19 a 20 de Maio de 2010 

Santiagro 

XXIII Feira Agro-Pecuária e do Cavalo - Santiago do Cacém 

www.negdal.pt          27 a 30 de Maio de 2010 

@ ligações 

Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos 

Brevemente estará disponível a nova página da ACBM cujo endereço é www.mertolenga.com 

Catálogo de fotografias de raças autóctones 

Conhecer para proteger em  http://autoctones.ruralbit.com/ 

Página da Drª Temple Grandin (PhD.  Animal Science) 

Comportamento animal, maneio e instalações em  www.grandin.com 

Moura 

XI Olivomoura / XVI Feira do Bovino Mertolengo 

http://www.feirasdemoura.pt      13 a 16 de Maio de 2010 

Feira Agro-Pecuária do Pico 

Piedade - Pico Açores   -    3 a 6 de Maio de 2010 


