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Aberdeen-Angus

Portugal 8.492 carcaças certificadas
Uruguai 11.7 milhões de vacas para 3.3 milhões de habitantes e o 7º exportador mundial
Expomor mais e melhores animais com “casa cheia” no II Concurso Ibérico da raça
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EDITORIAL
Em 2019 a Aberdeen-Angus Portugal celebrou o seu décimo aniversário juntando criadores e parceiros, numa iniciativa que incluiu o sétimo dia de campo e que deixou patente
o entusiasmo de todos quantos estão envolvidos na afirmação da raça Aberdeen-Angus na Península Ibérica. Mais do
que o aniversário, são motivo de celebração o crescimento
e consolidação da raça, continuando a ser essa a grande
aposta da Associação no ano que agora se inicia.
O número crescente de criadores, animais inscritos no Livro
e de carcaças certificadas são reveladores da importância
da raça e da adesão dos produtores e consumidores e permitem enfrentar com optimismo os desafios que se avizinham e que decorrem de uma conjuntura desfavorável à
produção de carne bovina, consequência das incertezas
dos mercados internacionais (nomeadamente o Brexit e os
acordos económicos com o Mercosul) e dos ataques à produção animal e ao consumo de carne por parte de franjas
da sociedade com forte presença nos media. Nesse sentido
é nossa intenção reforçar algumas das iniciativas implementadas nos últimos anos, sempre com o objectivo de aumentar o apoio e a proximidade aos criadores, divulgar a raça
e os seus desempenhos zootécnicos, zelar pela fiabilidade
da informação do Livro Genealógico e promover a carne
Aberdeen-Angus como produto de excelência.

Em 2020 prosseguiremos com o reforço das visitas a criadores, já alargadas em 2019 aos criadores espanhóis aderentes
ao Livro Genealógico Português da Raça Aberdeen-Angus,
e daremos particular ênfase à formação dos associados,
seja através do apoio técnico prestado nas visitas, seja através da realização de acções de formação sobre temáticas
consideradas relevantes. Levaremos a cabo a terceira edição do Concurso Ibérico, bem como a oitava edição do
Dia de Campo e voltaremos a estar presentes nas principais
feiras, certames e encontros técnico-científicos do sector.
No âmbito da Carne Controlada pretendemos reforçar
e estabelecer novas parcerias com vista à valorização da
Carne Controlada Aberdeen-Angus, nomeadamente nas
especificações Plus e Premium, alargando e consolidando
um mercado que tem colhido a preferência de um número
crescente de consumidores.
Com a garantia do empenho dos elementos dos Corpos
Sociais e dos funcionários da Associação, desejamos a todos os criadores e parceiros um excelente ano 2020.
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BALANÇO LIVRO GENEALÓGICO
O ano de 2019 pautou-se pela consolidação dos registos no Livro Genealógico, tendo terminado com
um total 3455 fêmeas adultas inscritas no LA, das
quais 2504 activas em linha-pura, ou seja, fêmeas das
quais o último filho foi inscrito no livro de nascimento
e o parto ocorreu nos últimos 24 meses. O número de
machos adultos inscritos no LA era de 464. Estes animais encontravam-se distribuídos pelos 237 criadores
activos da seguinte forma: 2981 fêmeas adultas em
criadores portugueses e 474 em criadores espanhóis;
361 touros em criadores Portugueses e 103 em criadores espanhóis.

Dados Livro Genealógico – Inscrições
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ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – CARNE
CONTROLADA: “OS NÚMEROS NÃO MENTEM”
MÓNICA MEDEIROS, ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL

Carcaças certificadas com selos Standart, Plus e Premium
8492
6896

4574

5294

2597
373
2012
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1334
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2019

Unidades de Carcaças Certificadas no âmbito da Rotulagem Facultativa, “Aberdeen-Angus Portugal- Carne Controlada”
Gráfico 1
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Aprovada em 2011, a Carne Controlada tem vindo a dar
mostras da sua crescente procura pelo consumidor final,
como se pode verificar pelo gráfico 1. Face a 2018 houve
um crescimento de 23%, nas Carcaças Certificadas com
os selos Standard, Plus e Premium. 2019 obteve um resultado de 8492 carcaças.

com 468 e 30 carcaças, respetivamente. A comercialização destes últimos dois selos foi iniciada em 2017 e
o resultado obtido tem-se revelado satisfatório. O maior
peso médio de carcaça acontece no selo Premium, devido principalmente à idade média do abate com cerca de
26 e 108 meses para machos castrados e vacas, respetivamente, conforme a Tabela 2 revela.

A distribuição destes números pelos selos de Certificação é apresentada na tabela 1, com o Standard a atingir o
maior número, com 7 994 carcaças, e a Plus e Premium

Distribuição dos números de carcaças
pelos selos de Certificação, no âmbito da Carne Controlada
Selo

N.º Carcaças Certificadas

Peso Total em Kg

Peso Médio Carcaça em Kg

Standard

7994

2435 724,60

304,69

Plus

468

138 773,41

296,52

Premium

30

11 876,00

395,87

Tabela 1

Relativamente ao selo Standard, é maior o número de
machos abatidos (4 905) em relação às fêmeas (3 007)
e o número é igualmente superior no peso de carcaça
(337kg para 253kg) e idade ao abate (16 para 15 meses).
Quanto à conformação e gordura são idênticas as classificações obtidas: R3.

meses) e D (vacas paridas). Foram abatidas 389 fêmeas
da categoria E neste âmbito, 73 machos castrados e 6
vacas.
No selo Premium são aceites as mesmas categorias que
a Plus, no entanto, a maioria está entregue às vacas na
categoria D com 27 animais certificados.

No selo Plus são aceites as categorias C (machos castrados dos 12-30 meses), E (fêmeas não paridas dos 12-30

Distribuição detalhada das carcaças certificadas
no âmbito da Carne Controlada
Selo
Standard

Plus

Premium

Sexo

Quant.

Categoria

Peso Carcaça Kg

Idade

Conformação e Gordura

M

4905

A

337

16

R3

F

3007

E

253

15

R3

M

73

C

399

21

R4

F

389

E

290

18

R4

F

6

D

342

38

O3

M

1

C

439

26

R4

F

2

E

330

31

R4

F

27

D

399

108

R4

Tabela 2
9
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ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL – CARNE
CONTROLADA: “OS NÚMEROS NÃO MENTEM”

No total de 8492 carcaças certificadas, 74% dos bovinos
foram obtidos através da cobrição natural, com touro em
cruzamento industrial e 26% através de inseminação artificial, principalmente em explorações de vacas leiteiras
nos Açores.

Método de produção
Inseminação Artificial

26%

74%
Cobrição

Os nossos selos
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SECRETARIADO MUNDIAL
DA RAÇA ANGUS 2019 – URUGUAI
Decorreu entre 18 a 29 de Março de 2019, no Uruguai, o
Secretariado Mundial do Angus – World Angus Secretariat
(WAS) – com o tema: “Uruguai: A Última Grande Exploração”.
A Aberdeen-Angus Portugal – Associação de Criadores,
enquanto representante de um país membro, marcou
presença com uma comitiva de cinco elementos neste
importante encontro de criadores e técnicos da raça,
onde não faltaram oportunidades para a partilha de experiências e informação.
O Secretariado Mundial Angus foi criado em 1969 e reúne a cada quatro anos tendo como objetivos: auxiliar na
partilha de informações entre Sociedades/Associações
internacionais de Aberdeen-Angus; manter inalterada
a pureza da raça Aberdeen-Angus; promover a sua
criação; recolher, verificar, preservar e publicar informações úteis relativas à raça; estabelecer protocolos para
o intercâmbio de informações entre os membros do
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Secretariado; encorajar o estabelecimento de programas de desenvolvimento juvenil.
Para pertencer ao WAS, a associação/sociedade candidata tem que ser gestora de um Livro Genealógico da
raça Aberdeen-Angus e é necessário que a sua adesão
seja aprovada pela Assembleia do Secretariado. Cada
membro do Secretariado nomeia até dois delegados e
um observador para assistir às reuniões gerais, tendo
cada membro direito a um voto. Os membros podem
ainda nomear um observador adicional especificamente
para o Programa de Desenvolvimento de Jovens, com
vista à implementação/dinamização no seu país.
O WAS não define políticas de funcionamento para os
seus membros, limita-se a fazer recomendações sobre as melhores práticas, visando a uniformização de
critérios na troca de informação e a sua configuração.

Atualmente vigoram:
A troca de informação genética: perfil de ADN
(STR ou SNP); Condições genéticas (vermelho/
preto; defeitos genéticos);

Para o registo de um animal no livro genealógico,
protocolou-se o registo da sua ascendência parental até à terceira geração;

Troca de Pedigrees;

Emissão de certificados de exportação de animais
vivos e embriões.

PAÍS ANFITRIÃO – URUGUAI
O Uruguai tem uma área de 175 215 Km2, uma população
3 milhões e 300 mil habitantes e caracteriza-se por ter
um clima subtropical/temperado húmido com uma precipitação média anual de 1100mm. A humidade relativa
varia entre os 73% a 80% durante a maior parte do ano.
A temperatura média anual situa-se 16,5ºC, durante o Inverno as temperaturas médias são de 10ºC e no Verão a
temperatura média do ar é de 23ºC.
Com a inexistência de metais preciosos ou outros recursos afins, foi na exploração das suas grandes extensões
de terra que o Uruguai criou a sua riqueza. Atualmente
87% do território está dedicado à produção pecuária,
existindo cerca de 11,7 milhões de cabeças de gado.
Os animais são maioritariamente criados em regime
extensivo, sendo a maioria alimentado através de pastagens espontâneas, apenas 16% da área total de pastoreio é cultivada com forragens ou com pastagens
melhoradas. As explorações caracterizam-se também
pela aposta na sustentabilidade ambiental, preservação
da biodiversidade e pela proibição de promotores de
crescimento, existindo desde 2006 um sistema de controlo e rastrebailidade denominado Del Campo al Plato.
20% da produção é para consumo interno, resultando
num consumo de 57,8Kg de carne de bovino per capita.
Os restantes 80% da produção são exportados e representam, em valor, 30% do total das exportações do país.
Este volume de exportação de carne bovina faz do Uruguai o sétimo exportador mundial de carne de bovinos.
Com mais de 130 anos de história, a raça Aberdeen-Angus é uma das principais raças de carne do Uruguai.
Em 1938 foi fundada a Sociedade de Criadores de Aberdeen Angus do Uruguai (S.C.A.A.U.) cujo principal objetivo era expandir a raça a todas as regiões do país, uma vez
que a raça apenas tinha expressão no Norte. O grande
crescimento da raça dá-se da década de 50 do século
XX, após uma seca no Uruguai que levou à morte de milhares de animais, mas à qual os Angus demonstraram
maior resistência. Para além da selecção, o melhoramento genético da raça teve também por base a importação
de animais da Argentina, Irlanda e posteriormente EUA.
Na última década foi delineada uma estratégia de melhoramento na produção de carne do país centranda
numa maior produtividade, qualidade e rentabilidade das

explorações, que teve como premissa uma ainda maior
aposta na raça Angus. Em 2004 foi criado o programa
Carne Angus del Uruguai, que permite a certificação da
carne com três selos: Angus Premium, Angus Grassfed e
Angus Verified Breed.
Em 2017, foi criada uma confederação entre países da
América Latina criadores de Aberdeen-Angus, a COLAPPA
(Confedaration Latinoamericana de Países Produtores de
Angus), da qual são membros a Argentina, a Colômbia,
o México, o Brasil, o Equador, o Paraguai e o Uruguai.
Esta confederação tem como objetivos enriquecer e
fortalecer o mercado da carne américa latina, através da
comercialização interna e da sua exportação, bem como
a exportação de genética, através de sémen e embriões
para países terceiros.
PROGRAMA
O programa do Secretariado foi divido em duas partes:
- Visita a quatro explorações de criadores de Aberdeen-Angus
e ao Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do
Uruguai, que decorreu durante a semana de 18 a 23 de
Março.
- Reunião oficial do Secretariado, palestras, exposição,
leilão e concurso de animais, que decorreu de 25 a 29
de Março no Centro de Convenções de Punta del Este.
Durante o tour da edição do WAS 2019 foram visitadas
quatro explorações: Estancia Las Rosas; Frigorifico Modelo, SA; Cabana Bayucuá; Curupy del Salvador, bem
como o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Uruguai. Este evento contou com a presença de
criadores nacionais, salientando-se a visita a exploração
Las Rosas na qual participou uma comitiva de dez portugueses.
Dia 18 de Março de 2019, Visita Estância Las Rosas
A Estância Las Rosas localiza-se no departamento da
Florida, a duas horas de Montevideo, e foi adquirida
em 1973 pela atual proprietária Sra. Laetitia d’Arenberg.
Atualmente a empresa produz sorgo, milho e outras
culturas de inverno, ovinos, cavalos e com quatro raças
de bovinos, duas de aptidão leiteira: Jersey e Holstein e
duas de aptidão cárnica: Hereford e Aberdeen-Angus.
A produção de animais de carne é realizada a campo,
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SECRETARIADO MUNDIAL
DA RAÇA ANGUS 2019 – URUGUAI

em regime extensivo, baseada em pastagens naturais e
conta com uma área de 2700 ha, dos quais 550 ha são
exclusivos para a criação de Aberdeen-Angus.
A criação de Aberdeen-Angus iniciou-se no ano 2000 e,
para melhorar e aumentar o efetivo, no ano de 2003 foi
realizado um acordo com a exploração La Coqueta, uma
exploração brasileira de referência no Angus vermelho.
Este acordo durou até 2009, altura em que a exploração assumiu a propriedade exclusiva do rebanho Angus.
A introdução de Angus com pelagem preta foi feita através da compra de reprodutores e embriões com elevado
mérito genético provenientes de diferentes ganadarias da
Argentina, nomeadamente das Três Marias e La Paz.
Do efectivo da exploração, 75% é de pelagem vermelha e os restantes 25% de pelagem preta. O rebanho está
devido em dois lotes: o primeiro com aproximadamente
200 vacas de raça pura com pedigree e o outro rebanho com 250 vacas que estão sujeitas ao esquema de
seleção Angus da própria exploração. Todos os anos,
cerca de 190 vacas com pedigree são selecionadas para
emparelhamentos para melhorar geneticamente o rebanho. As dez vacas com melhor desempenho são usadas
como dadoras de embriões, sendo utilizada Inseminação
Artificial para garantir a renovação genética. Assim, cada
ano nascem cerca de 200 bezerros com elevado mérito genético, sendo selecionados 80 touros para venda
e uso na exploração e 50 novilhas para reposição.
Las Rosas prima pela produção de animais utilizando de
um modo sustentável os seus recursos e as novas tecnologias disponíveis garantindo a produção de reprodutores
e de carne de elevada qualidade.

19 de Março de 2019, Visita Frigorífico Modelo
Localizada no departamento de Tacuarembó, a empresa agroindustrial Frigorífico Modelo, SA dedica-se
à criação de Aberdeen-Angus, entre outras actividades agro-florestais, tendo obtido diversos prémios nos
mais importantes concursos da raça dos últimos 25
anos.
Estabelecida em 1929, possui um dos mais antigos
rebanhos da Aberdeen-Angus do Uruguai, tendo-se
registado a primeira importação de animais puros em
1966, proveniente da Argentina, principalmente das
cabañas de Lilazo, Werthein e de Las Lilas.
Atualmente o Frigorífico Modelo, SA é uma das principais explorações do Uruguai, possuindo um total de
5000 fêmeas (bezerras, novilhas e vacas), das quais
2000 são vacas para a produção de “Angus Comercial”
e 220 são vacas puras com pedigree, estes animais são
a base da selecção. Vendem anualmente cerca de 350
touros com 2 anos de idade, 1000 vacas comerciais e
90 novilhas com pedigree.
Cerca de 50% dos nascimentos do núcleo de selecção
resultam de embriões, provenientes essencialmente
da Argentina, sendo a venda de embriões e de sémen
uma aposta da exploração. No ano de 2018, nasceram cerca de 350 embriões com origem na Frigorífico
Modelo, SA e foram vendidas mais de 3000 doses de
sémen de touros da exploração, essencialmente para
rebanhos comerciais para a produção de cruzados.
Os critérios de selecção com mais ênfase são o crescimento e peso final (18 meses) dos animais, tendo
como objectivo a produção de fêmeas mais equilibradas, com bons aprumos e com bom marmoreio.

Fotografias: Fonte WAS 2019
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Dia 20 de Março de 2019, Visita Cabaña Bayucuá
Com 113 anos existência e sendo actualmente gerida
pela quinta e sexta gerações da família Matos, a Cabaña
Bayucuá desde cedo se destacou em concursos conquistando o seu primeiro prémio em 1917, com o touro
Kaiser, apresentado por Matos Hnos e Otero, fundador
da exploração.
O efectivo é composto por cerca de 2000 bovinos,
tendo 250 vacas Aberdeen-Angus puras e registadas
com pedigree, 1250 vacas de pedigree, mas não registadas e 20 dadoras de embriões. Vendem anualmente
cerca de 150 touros e 150 fêmeas de pedigree.
A exploração caracteriza-se pela venda de reprodutores,
de sémen e de embriões. O objectivo de melhoramento
é criar reprodutores saudáveis, férteis, com um período
de vida útil longo e com uma carga genética que permite
aumentar a produção de carne em sistemas exclusivamente de pastoreio. Os animais são seleccionados pela
profundidade, massa muscular, equilíbrio, peso ao desmame, aprumos e, não menos importante, a docilidade,
para além disso, uns EPDs balanceados são fundamentais
como critério de seleção. Actualmente, trabalham com o
programa de avaliação genética GENIA sendo este rebanho um dos primeiros a usar perfis de DNA para verificar
as informações do fenótipo, bem como a tenrura e o marmoreio da carne.
Dia 21 de Março de 2019, Visita Cabaña Curupy
El Salvador
A última exploração a ser visitada foi a Cabaña Curupy El Salvador, situada no departamento de Soriano,
nas margens do rio San Salvador. Fundada na década
de 1930, por Don Jorge Alberto Mailhos Bonaba, esta
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empresa dedicou-se exclusivamente à recria e engorda de bovinos. Em 1975 adquiriram as primeiras vacas,
mas só após 1994 começaram a efetuar o ciclo completo na exploração.
Actualmente, possuem cerca de 2000 vacas de ventre, contudo o rebanho principal é constituído por
450 vacas, das quais 250 com pedigree. A exploração
diferencia-se pela produção em pastagem e pela realização de um acabamento durante 100 dias com concentrado para os animais de abate.
Os animais são selecionados essencialmente por dois
critérios: fertilidade e qualidade de carcaça. Pretendem obter vacas mais pequenas, com elevados índices
de fertilidade e de facilidade de parto, possuindo ainda
uma boa capacidade leiteira.
No futuro, para além da produção de carne, num ambiente natural, com o maneio correto das áreas de
floresta autóctone, que estão protegidas por lei, é seu
objectivo consolidar a venda de reprodutores (atualmente vendem entre 120 a 130 animais por ano), tendo
como principais características a adaptação às diferentes condições de produção do Uruguai, rusticidade e a
produção de carcaças de elevada qualidade.

Dia 22 de Março de 2019, Visita Instituto Nacional de
Investigación Agropecuaria do Uruguay
O Instituto Nacional de Investigação Agropecuária
(INIA) do Uruguai é composto por cinco centros regionais que incluem a Estacão Experimental Dr. Alberto
Boerger, pertencente ao centro regional La Estanzuela,
departamento de Colónia, e conta com mais de cem
anos de história no melhoramento de cultivares e de
produção de sementes.
O trabalho de pesquisa no INIA La Estanzuela concentra-se nas culturas cerealifereas e oleaginosas, na produção de pastagens e forragens, na produção de leite
e na produção intensiva de carne bovina e ovina, tendo
sempre em consideração a sustentabilidade ambiental. Existem ainda grupos de trabalho em áreas suplementares como: apicultura, agroclimatologia, controle
de infestantes, maneio do solo, pragas e doenças.

a maioria das pastagens são espontâneas e com água
em abundância, resultando numa produção de baixo
custo. Devido às condições endafoclimáticas, as pastagens espontâneas produzem anualmente entre 3 a 5
toneladas de matéria seca por hectare, enquanto uma
pastagem melhorada produz cerca de 11ton MS/ha,
porém a maioria das explorações não fazem melhoramento de pastagens. Com os bovinos apresentarem
ganhos médios diários que variam entre os 800 e 1200
gramas, o foco de produção é a qualidade da carne.
Sendo a selecção baseada em dois factores: o desempenho produtivo e o parâmetro da marmorização de
modo a atingirem os mercados premium.

Foram apresentados aos participantes alguns projectos
de investigação a decorrer no centro ligados à avaliação a longo prazo os sistemas de produção e conservação do solo, aos sistemas de criação intensivos e ao
aumento da eficiência alimentar em sistemas pastoris
intensivos. Foram também apresentados alguns dados
sobre a produção, indústria e comercialização da carne
bovina no Uruguai. No Uruguai existem aproximadamente 12 milhões de bovinos distribuídos por 49.686
explorações, destas 76% são dedicadas à produção de
carne. Com uma área de por 14 milhões de hectares dedicados à criação de gado bovino em regime extensivo,
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SECRETARIADO MUNDIAL
DA RAÇA ANGUS 2019 – URUGUAI

25 a 29 de Março, Centro de Convecções Punta del Este
De 25 a 29 de Março decorreram, no Centro de Convenções de Punta del Este, diversas conferências, a reunião oficial do secretariado, a exposição comercial, o
leilão e o concurso de, aproximadamente, 500 animais
Aberdeen-Angus.
A Reunião do Secretariado Mundial Angus 2019 foi presidida por Álvaro Diaz Nadal, presidente do WAS2019
e conduzida pelo secretário-geral, Tim Brittain. Estiveram presentes delegações de 16 países. Esta reunião
ficou marcada pela entrada de um novo membro para
o Secretariado Mundial Angus, o Peru, aceite por unanimidade.
Entre os oradores, estiveram Keith Belk, professor catedrático da Universidade do Estado do Colorado (EUA),
que detalhou as mudanças na produção de carne nos
Estados Unidos ao longo dos últimos anos; o diretor
do INIA, Fábio Montossi; Silvana Bonsignore, com uma
apresentação sobre a diferença entre marca e produto;
Pablo Caputi, que realçou os desafios actuais da produção de bovinos de carne; Marcos Berrutti, sobre a origem da raça na Escócia; Raúl N. Irazabal sobre a história
da Angus no Uruguai. A situação atual da raça Angus
no Uruguai foi apresentada pela atual proprietária da
Cabaña Bayucuá, Maria Mattos. Com um crescimento
aproximado de 40% em dez anos, a raça Aberdeen-Angus é a segunda raça mais importante no país, sendo
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líder em relação ao número de touros vendidos. Coube
a Dan Moser fechar o ciclo de conferências do WAS
2019 com uma apresentação sobre a avaliação genómica na raça Angus.
A manhã de 26 de Março ficou reservada às apresentações de cada um dos 20 países membros. De um
modo geral, as apresentações incidiram sobre os dados estatísticos de cada país sobre a raça, mostrando a
sua evolução. Foi também uma oportunidade de cada
membro apresentar os projetos que está a desenvolver
em prol da raça, onde podemos constatar que, apesar de existirem realidades distintas entre países, todos
tentam seguir as recomendações feitas pelo secretariado mundial, tendo como objetivo comum o melhoramento da raça.
Foi decidido que em 2023 o WAS se realizará na República Checa em 2023 e que em 2025 a Associação
Americana de Angus, será a anfitriã do Fórum Mundial
da raça. A Austrália aproveitou a reunião do secretariado convidar à participação no próximo World Angus
Forum, que se realizará em 2021 nas cidades de Camberra e Sydney.

Exposição, Leilão e Concurso de Animais
Perante o técnico Raul Irazábal, foram apresentados
53 lotes de animais de campo a leilão. O lote vencedor o pertence à Cabaña La Santina, em parceria
com a Milkland, a Arandu e a Ertax, o qual também
arrecadou o prémio para o melhor grupo de fêmeas.
O segundo melhor lote foi do Frigorífico Modelo SA e
o terceiro prémio foi para os animais exibidos por La
Santina. A nível individual, a fêmea vencedora pertence
à exploração Frigorífico Modelo SA. Em segundo lugar,
na categoria de fêmeas ficou uma vaca pertencente à
Cabaña La Santina, a terceira melhor vaca exposta pertence à Cabaña Agrofin SA y Asociados. Nos machos
o lote campeão proveio da Cabaña El Rebenque por
Edgardo Irigaray. O segundo melhor lote veio de La
Milagrosa de Milkland e o terceiro melhor lote foi apresentado pelo Curupy del Salvador. Nos lotes, o animal
vencedor pertence a La Milagrosa. O segundo melhor
touro foi exposto por El Rebenque e o terceiro foi apresentado pela cabana Curupy del Salvador. O argentino
Norman Catto, foi o juiz escolhido para o concurso
individual da raça Aberdeen-Angus, onde estiveram
presentes a concurso cerca de 250 animais. Nas fêmeas, o Grande Campeã foi apresentado por La Milagrosa, em segundo lugar ficou a Cabaña de San José
de Guaycurú, a terceira melhor fêmea pertence a San
José del Yaguarí. Nos machos o Campeão dos Campeões foi o touro de pelagem vermelha de nome Cardenal, pertencente à exploração Frigorífico Modelo, SA

o qual já tinha sido campeão na Expo Durazno e Expo
Prado 2018, o Grande Campeão Reserva (vice-campeão) pertencia à Cabaña de El Yunque e o terceiro
melhor macho foi apresentado a concurso pertenceu
a San Gregorio.
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Decidimos escolher a Allflex entre os
concorrentes, devido à sua abrangência de produto.

UM OLHAR RÁPIDO

de conseguirmos identificar fêmeas menos eficientes do ponto de vista
reprodutivo, potencia a nossa seleção de animais mais férteis.

Joao Diogo Ferreira

Usamos brincos eSense™ Flex Tag da Allflex em duas das nossas 4
explorações, com o plano Premium (bem-estar, reprodução e avaliação
de grupo).

Exploração:
Localização:
Fundada em:
Efectivo:

Agriangus, Unipessoal, lda
EDIFÍCIO CAÇABRAVA,
ASSEICEIRA, TOMAR
2012
240 fêmeas

www.agriangus.pt

Que produtos Allflex usa actualmente? Quando começou a usá-los?

Porque escolheu a Allflex entre os concorrentes?
Decidimos escolher a Allflex entre os concorrentes, devido à sua
abrangência de produto. A oferta de equipamentos de monitorização
é mais ampla do que a maioria das pessoas imagina e as listas de
valências bastante extensas e sedutoras. O fator que desencadeou a
nossa escolha foi principalmente a credibilidade e solidez da marca,
associado à vasta experiência e feedback que já existia na vertente do
leite.
Que curva de aprendizagem teve com o Sistema Allflex? Quanto
tempo demorou a aprendê-lo? Foi fácil? Tem empregados que
foram treinados para o usar?

Como cresceu a exploração ao longo do tempo? Que estratégias
adoptou para criar este crescimento?
Tal como a maioria dos criadores Nacionais, vivemos a paixão da
criação de Angus em linha pura e ambicionamos disponibilizar no
mercado Ibérico o melhor que a raça tem no Mundo. Desde o início que
reconhecemos a importância do melhoramento genético e da zootecnia
de precisão, como ferramentas para alcançar os nossos objetivos.

A plataforma é bastante intuitiva e o tempo de aprendizagem é
diminuto para utilizadores habituais de smartphones. É necessária
alguma formação de forma a interpretar-se corretamente a informação
recebida.
Usa outro Sistema electrónico de gestão do rebanho ou
outro Sistema de monitorização?

O que o levou a investir numa solução de monitorização
electrónica?

Já utilizamos sistemas eletrónicos de gestão de performance e pesagem,
mas de monitorização comportamental é o único.

Decidimos investir numa solução de monitorização electrónica
principalmente de modo a melhorar os resultados e intensificar o uso de
inseminação artificial e transferência de embriões. Aliado a isto agregase o facto de mantermos as nossas valiosas fêmeas sob vigilância
contínua, possibilitando uma aprendizagem ímpar no âmbito do bemestar, alimentação e maneio. Por último, e não menos importante, o facto

Por favor descreva a sua rotina diária / semanal / no processo de
utilização dos sistemas Allflex.
Quando se investe num sistema de monitorização continua, tem que
se estar ciente da necessidade de disponibilidade e capacidade de
resposta, principalmente no que toca às inseminações artificiais e

transferência de embriões.
Confesso que a última coisa que faço antes de me deitar e a primeira
depois de acordar, é abrir a aplicação do SenseHub™ no telemóvel.
Isto possibilita calendarizar atempadamente tarefas, ou alertar para a
necessidade de inspecionar algum animal em específico.
Que relatórios usa com mais frequência? Como usa esses relatórios
no seu trabalho de rotina e tomada de decisões?
Temos recorrido aos relatórios de stress de calor e aos de atividade,
que permitem interpretar comportamentos de pastoreio, ajudando
a melhorar a eficiência de utilização dos parques. Acredito que os
relatórios de grupo para ruminação sejam bastante vantajosos em
sistemas intensivos ou onde a alimentação seja feita por unifeed, onde
todas as vacas comem o mesmo, à mesma a hora.
Recebe alertas/mensagens de texto via o seu telemóvel ou mail?
De que maneira isso o ajuda?
Quem tem smartphones já tem o “mau” hábito de verificar
constantemente a existência de notificações nas diversas “Apps”. Assim é
fácil tirar partido de um mau hábito por uma boa causa, estando sempre
a par dos alertas do SenseHub™, no meu telemóvel.
Como vê os benefícios chave na sua operação usando o Sistema
Allflex?
Com a utilização deste sistema obtemos uma vantagem competitiva
do ponto de vista da progressão genética, dado que utilizamos
emparelhamentos específicos vaca-a-vaca e acompanhamos o ciclo
reprodutivo das fêmeas ao dia. SenseHub™ auxília imenso na rotina
diária, direcionando a nossa atenção para animais específicos.

• Eficácia do tratamento medico / veterinário
A parte boa deste sistema é que evita a terapêutica, dado que são
obtidos alertas numa fase muito precoce.
• Bem-estar das vacas (tal como stress, grupo, redução cios)
Os relatórios de grupo permitem detetar momentos em que a rotina da
exploração não é cumprida. Imaginemos que não se dá comida às vacas
na hora estabelecida, ou que não há erva no prado, o sistema reconhece
que existe uma alteração no padrão do grupo e alerta-nos para essa
situação. Desta forma permite-nos manter as vacas nos padrões mais
altos de bem-estar.
• Vacas recém paridas
O SenseHub™ tem-me ensinado imenso sobre o comportamento das
vacas recém paridas, neste aspeto já identificámos alguns pontos críticos
que podemos melhorar na nossa exploração. É impressionante como
estes animais se abstêm de comer com a vacada nas manjedouras,
para protegerem as crias na primeira semana e não as deixarem sós,
principalmente quando os acessos estão enlameados. Quando não têm
alimento no parque onde se encontram chegam a passar uma semana
em privação, com níveis de ruminação muito baixos.
Como é que as decisões que toma agora (baseadas nas informações
do Sistema Allflex) ajudaram a melhorar a produtividade e/ou valor
do seu rebanho? (e.g. melhoria da taxa de gestação, menos doenças,
redução intervalo entre partos, menos tempo a inseminar, uso de
hormonas, etc.)
Atualmente, conseguimos aumentar a nossa taxa de gestação em 5% e
anular o uso de hormonas nas explorações onde temos este sistema.
Esperamos vir a tirar o maior partido no progresso genético
e na valorização dos animais.

Que decisões é capaz de tomar agora, que não fosse capaz de tomar
antes?

Qual o valor monetário dessa melhoria? – e.g. em menos custos,
mais tempo livre dos colaboradores

Graças ao sistema, hoje em dia, estamos aptos para melhorar no que
toca a refugar animais por questões de eficiência. Torna-se muito mais
fundamentado e facilita-nos alcançar o nosso principal objetivo numa
vacada de carne: um parto a cada 365 dias.

Este sistema é um investimento para o futuro que apesar de implicar
algumas mudanças de rotina e formação dos colaboradores, traz
benefícios compensatórios, como é o caso da identificação de fêmeas
ineficientes e da monitorização 24h/24h que possibilita controlar o
nosso efetivo com apenas um clique e acompanhar a progressão do
ciclo produtivo e reprodutivo.

De que formas o Sistema Allflex aumentou a sua confiança ou
tranquilidade em relação a aspectos particulares da gestão do seu
efectivo?
A utilização deste sistema não anula a necessidade de inspecionar as
vacas diariamente, mas auxilia na sua priorização.
Quando não é possível ver as vacas, em ocasiões como fins-de-semana,
férias ou festividades, este sistema permite-nos ficar tranquilos e
acompanhar em tempo real a vacada, pois este “vaqueiro” 24/24
horas, pode alertar-nos para alguma adversidade nos momentos mais
inoportunos.
Antes de implementar o Sistema Allflex, como identificava os
seguintes acontecimentos no rebanho como um todo e também com
vacas individualmente? Quão efectivos e eficientes eram messes
métodos? Como o Sistema Allflex alterou a sua atitude e eficácia
nesses acontecimentos?
• Doenças
Sendo os bovinos animais estoicos, apenas nos apercebemos da
existência de sinais clínicos numa fase mais avançada. O SenseHub™
deteta que a vaca está em mal-estar muito antes de ser percetível,
mesmo ao olho clínico mais astuto. Isto deve-se à interpretação dos
períodos de ruminação feita pelo sistema e à importância fisiológica
que esta tem como “barómetro” de saúde.

www.allflex.global

O que pode dizer do Sistema Allflex a um colega que considera ter
uma opção para o seu sistema de monitorização?
Para criadores que pretendem começar a aperfeiçoar os programas
de melhoramento genético e ao mesmo tempo monitorizar o efetivo
de uma forma rigorosa, posso garantir que o Sistema Allflex é uma
ferramenta robusta que facilitará a obtenção de excelentes resultados.
Quais são os seus objectivos para a sua exploração nos próximos
3/5 anos? Que papel espera que a Allflex tenha na ajuda a atingir
os seus objectivos?
Nos próximos 5 anos pretendo estender o sistema para a
totalidade das explorações, esperando que a Allflex acompanhe este
crescimento e continue a dar resposta às nossas necessidades.
Há mais alguma coisa que gostasse de me contar em
relação ao sistema Allflex?
Gostava de mencionar que a Allflex está associada a uma empresa
muito bem estabelecida no mercado português, a SEMEX PORTUGAL,
na qual confio a 100%, tendo sido fulcral na tomada de decisão da
implantação do sistema.

António Rebelo de Andrade: antonio@semex.pt / +351917157059
Gonçalo Rebelo de Andrade: goncalo@semex.pt / +351937822222
www.semex.pt
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RAÇA ABERDEEN-ANGUS NA REPÚBLICA CHECA /
ANGUS CATTLE IN THE CZECH REPUBLIC
MIROSLAV VRÁBLÍK

PT
A República Checa é um país situado no coração da Europa com cerca de 10,5 milhões de habitantes e uma área
de 78 800 km2. Tem cerca de 4 milhões de terra agrícola,
dos quais 1 milhão é ocupado por pastagens, e um total
de 1.417 mil bovinos, dos quais 590 mil são vacas leiteiras
e 230 mil são vacas aleitantes. As raças mais populares
de bovinos de carne são a Charolesa, com 28% da população, a Aberdeen-Angus, 20%, a Simmental, 16%, e
a Limousine, 14%. A República Checa é um significativo
exportador de animais vivos, tendo sido exportados mais
de 272 mil animais para a União Europeia e países terceiros. Os criadores de Aberdeen-Angus também têm tido
sucesso na exportação de reprodutores, com compradores da Eslováquia, Lituânia, Alemanha, Roménia, Estónia, Suíça, Itália, Turquia, Bósnia-Herzegovina, Ucrânia,
Rússia, Espanha e também Portugal.
A República Checa conseguiu atingir um elevado estatuto
sanitário e, com base nos rastreios anuais realizados sob a
supervisão da Administração Veterinária, o país é indemne relativamente às seguintes doenças: IBR, Tuberculose,
Leucose, Brucelose, Paratuberculose, Febre Aftosa, Língua
Azul, vírus de Schmallenberg.
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As primeiras importações de genética Aberdeen-Angus
para a então Checoslováquia, ocorreram através da importação de sémen de um touro chamado Principle of
Sandon, em 1961. As importações relevantes seguintes só
ocorreram em 1980 e 1982 com a compra de sémen com
origem no Canadá que foi utilizado no cruzamento com
a raça autóctone Czech Pied. Até 1989 a Checoslováquia
importou sémen de 24 touros Aberdeen-Angus com origem no Canadá, EUA, União Soviética, Nova Zelândia,
Inglaterra, Bulgária e Hungria.
A história da criação da raça Aberdeen-Angus em linha-pura na Checoslováquia começou após a “revolução de
veludo”, em 1989. No início da década de ’90 a influência
da genética Canadiana era notória. As primeiras novilhas
puras foram imporadas em Novembro de 1991. Entre 1992
e 1995 mais de 900 novilhas gestantes e alguns touros
chegaram à República Checa (mais de 90% dos animais
Angus importados para a RC).
A influência da genética Norte Americana foi muito forte
e os criadores tiveram a oportunidade de importar genética moderna (descendentes de Pine Driver, SCR Lone Star,

Camilla Bandolier, PS Power Play, QAS Traveler, Rito 2100
Gdar etc.). Os criadores checos preferem animais de grande estrutura, resistentes às condições climatéricas mais
duras, com excelente aptidão para pastoreio. Dr. Milos
Menhart, um checo a viver em Saskatchewan, Canadá,
ajudou os criadores com as importações do Canadá.
Em 1996 o primeiro grupo de Angus vermelhas chegou
à República Checa, vindo da Alemanha e do Canadá.
O Governo Checo teve um papel muito positivo pois
subsidiou a importação de bovinos de raça pura entre
1992 e 1995.
A Associação Checa de Angus foi formada em 1993. Em
1994 o Livro Genealógico Checo de Angus foi estabelecido e, desde essa data, todos os animais puros são registados. As regras adoptadas por outras associações foram
seguidas para o registo. Existem actualmente 158 membros do Livro Genealógico, com 4664 vacas e 2847 novilhas. Nas explorações comerciais existem cerca de 74.000
vacas Angus (com mais de 50% de sangue Angus). O tamanho médio do efectivo por exploração é de 44 vacas.
Os maiores efectivos são formados por 200 a 250 fêmeas.
A Associação Angus é membro da Associação Checa de
Criadores de Bovinos de Carne.

Os criadores procedem ao registo de desmpenho produtivo dos seus animais, pesando ao nascimento, 20 dias,
210 dias e 365 dias. A avaliação genética em EBV’s é calculada segundo o modelo animal BLUP quatro vezes por
ano. O cálculo é feito para três grupos de características:
• Reprodutivas (facilidade de parto e maternal calving proces)
• Crescimento (efeitos directos e indirectos)
• Características morfológicas
Os EBV’s destas características são utilizados no cálculo
do Índice Total, onde os pesos genéticos e económicos
de cada característica são incluídos. A Associação Checa
de Criadores de Bovinos de Carne é também membro do
Interbeef, um projecto sob a alçada do ICAR e envia dados
regularmente para avaliação.
Desde 2018 está a ser criada uma base de dados de valores genómicos e troca de perfis de SNP com outros países, perspectivando que os primeiros Valores Genómicos
(GEBVs) saiam em 2021.
A população Angus está em crescimento permanente
desde 1991, como resultado do desempenho dos animais:
(Ver Tabelas 1 e 2)
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A testagem de touros é, segundo a nossa selecção, a garantia da selecção dos melhores. Apenas touros que tenham sido aprovados no teste de performance podem ser
testados para Inseminação artificial e Cobrição Natural na
República Checa. Este teste de performance é realizado
em centros especializados e autorizados (OPB). O objectivo
destas estações de testagem é recriar novilhos segundo
condições definidas e homogéneas com vista à avaliação
do seu desempenho e garantia de que apenas os melhores
touros da população são registados como reprodutores.
(Ver Tabela 3)
Os dois concursos de bovinos de carne mais importantes
da República Checa são o Concurso Nacional de Bovinos
de Carne, que decorre em Brno (em Maio ou Juno) e o
Concurso Angus da Boémia do Sul, que tem lugar durante o mês de Agosto em České Budějovice. Os visitantes
podem observar nesses concursos entre 70 a 90 animais
de raça Angus, divididos em categorias desde vitelos até
touros adultos. O último concurso de České Budějovice
foi um concurso de âmbito europeu e contou com a
participação de animais da Alemanha, Escócia, Finlândia
e República Checa. Os criadores de Angus gostariam de
criar uma nova tradição de um concurso internacional, no
entanto a situação sanitária é prioritária.
A Associação Checa de Angus é membro do Fórum Europeu de Angus desde 2003 e membro do Fórum Mundial
de Angus desde 2009. Os criadores checos gostam de
visitar outros países com explorações de Angus e organizaram o Fórum Europeu de 2005. No último Secretariado
Mundial, no Uruguai, a República Checa foi envolvida na
organização do encontro mundial de 2023. Os produtores
sentem-se honrados estão empenhados na preparação
de um evento interessante.

EN
Czech Republic, country situated in the heart of Europe,
has 10,5 millions inhabitatnts and area is 78 800 square
km. There is 4 mil.hectares of agricultural land, from that
1 mil.hectares of grassland. Total number of cattle is 1 417
thousand heads (590 thousand dairy cows, 230 thousand
suckler cows). The most popular beef breeds are Charolais
28% of population, Aberdeen-Angus 20%, Simmental 16%
and Limousine 14%. Czech Republic is quite big exporter
of live cattle. There was more than 272 thousand heads of
live cattle exported to EU and third countries. Angus breedes are also succesfull in pedigree animal exports, buyers
came from Slovakia, Lithuania, Germany, Romania, Estonia, Switzerland, Italy, Turkey, Hungary, Bosna and Hercegovina, Ukraine, Russia, Spain and also Portugal.
Czech Republic has very good health status and country
is free of folowing diseases: IBR, TBC, BVD, Leucosis, Brucelosis, paraTBC, foot and mouth disease, blue tongue,
Schmallenberg – based on annualy obligatory testing run
by State Veterinarian Administration supervision.
The first imports of Angus cattle into what was then Czechoslovakia were via semen from a bull called Principle
of Sandon in 1961. The next large imports came only in
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1980 and 1982 with the purchase of semen from Canada
which was used for cross breeding with Czech Pied cattle.
Till 1989 semen of 24 Angus bulls was imported to Czechoslovakia – semen came from Canada, USA, USSR, New
Zealand, England, Bulgaria and Hungary.
The real history of Angus cattle in Czechoslovakia started
after “velvet revolution“ in 1989. In earlier 90´ the influence
of Canadian Angus genetics is noted. The first purebred
heifers came in November 1991. During 1992-95 over 900
pcs purebred breeding and pregnant heifers and some
bulls came to the Czech Republic (it was more than 90%
of Angus cattle imported to CR). The influence of North
American genetics was very strong and breeders had the
opportunity to import modern genetics (descendants of
Pine Drive, SCR Lone Star, Camilla Bandolier, PS Power
Play, QAS Traveler, Rito 2100 Gdar etc.). Czech breeders
preffer cattle with large frame, resist to hard weather conditions, with excelent grazing ability. Dr. Milos Menhart,
Czech living in Saskatchewan, Canada, helped the breeders with imports from Canada. In 1996 the first groups of
red Angus (Canada, Germany) came to Czech. Very positive was support of Czech government which subsidized
purchase of purebred cattle during 1992-1995.
The Czech Angus Association was formed in 1993. In 1994
the Czech Angus Herd Book was established and since this
date all purebred Angus cattle is registered. Rules adopted
by other associations were used for registering. There are
158 members of the Czech Angus Herd Book today with
4664 Angus cows and 2847 heifers.In commercial herds
is about 74 thousand Angus cows (with more than 50% of
Angus blood). The average size of herds is 44 cows . The
largest herds are formed by 200-250 heads of cows. The
Angus Association is a member of the Czech Beef Cattle
Association.
In Angus herds the breeders make performance recording.
The system is to weight calves at birth, 120 days, 210 days
and 365 days. From received figures the national breeding
value (EBVs) is four times a year calculated by BLUP Animal Model. Calculation is made for three group of traits:
• Reproductive (calving ease and maternal calving proces)
• Growth traits (direct and indirect effects)
• Exterior traits
Particular EBVs are then used for calculation of total selection index, where breeding and economic weight of each
trait is included. The Czech Beef Breeders Association is
also member of Interbeef, project running under ICAR and
sending data for routinly evaluation.
Since 2018 we create genomic database and exchange
SNP profiles with other countries. There is a projection
that our first Genomic Breeding Values (GEBVs) will be in
2021.
Angus population is permanently growing since 1991 as
the results of animals performance (Table 1 and 2)

Bull testing system, by our opinion, guarantee selecion of
the best ones. Only bulls which successfully passed their
own performance test can be selected for insemination
and natural service in CR. This test is performed in specialized and authorized test centers – performance test
stations (OPB). The mission of this station is in rearing of
young bulls under standartized and unified conditions due
to examination of ther own performance and quarantee
that only the best bulls from the population will be registered as breeding bulls. (Table 3)
There are two main beef cattle shows in the Czech Republic. National Beef Cattle Show held in Brno (May-June)
and South Bohemian Angus Show held in České Budějovice (August). Visitors can see 70-90 animals of Angus
breed, categories from calves to mature breeding bulls.

The last show in České Budějovice was held as an European show and participate there animals from Germany,
Scotland, Finland and Czech Republic. Angus breeders
would like to create a new tradition of international show
although vet situation is fully principal.
Czech Angus Association is member of European Angus
Forum since 2003 and member of World Angus Forum
since 2009. Our breeders like visiting different countries
with angus cattle. We were very proud to organize European Angus Forum in 2005 and in last World Angus Secretariat in Uruquay was Czech Republic involved to organize
world angus meeting in 2023. We all feeel that is a big
honour for us and will do our best to prepare interesting
event.

Número de Bezerros Aberdeen-Angus em controlo de performance /
Number of purebread aberdeen angus calves born in performance recording system
4500
4222
4000

3952
3720

3500

3339

3284

3165

3000
2982
2500

2722

2572
2055

2000

1933

2341
2139

2274

2903
2850

2537

1529

1500
1099

1000
632 815

1341

947

444

500

424
242

250
34
0

1992 - 2018
(Tabela 1) / (Table 1)

www.angus.pt
info@angus.pt

www.quarterhorse.pt
info@quarterhorse.pt

www.rwgenetics.net
info@rwgenetics.net
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RAÇA ABERDEEN-ANGUS NA REPÚBLICA CHECA/
ANGUS CATTLE IN THE CZECH REPUBLIC

Pesos e EBV’s Médios - Aberdeen Angus / Average weights and EBV’s
Year

Number

Birth
weight

Weight
120 d.

Weight
210 d.

Weight
365 d.

Year

Calving
paternal

Growth

Calving
maternal

Milk

2000

1599

33,9

165,2

263,6

3388,6

2000

98,9

95,4

101,4

97,1

2001

1867

34,2

165,2

264,7

375,8

2001

99,7

96,4

100,7

97,6

2002

2440

34,2

163,8

256,1

377,5

2002

99,5

96,9

101

98,4

2003

2700

34,2

158,8

246,8

385,9

2003

99,6

96,8

101,1

99,6

2004

2956

34,6

161,2

257,9

389,7

2004

99,9

97,5

100,8

99,9

2005

2930

35,7

164,6

260,9

387,1

2005

100,5

98,3

100,5

100,4

2006

2864

35,8

170,1

264,8

419,5

2006

100,9

99,5

100,6

100

2007

3039

36,2

175,1

271,4

415,2

2007

100,8

100,3

99,7

101,1

2008

3239

36,1

174

271,7

405,5

2008

100,8

100,9

99,6

100,9

2009

3258

35,7

175,4

276,2

411,9

2009

100,7

101,2

99,7

101,5

2010

3362

35,8

175,4

282,4

426,6

2010

101,2

102,1

99,1

102

2011

3259

35,1

179,9

280,5

426,4

2011

102,5

102,6

99

102,5

2012

3034

35,9

179,6

279,8

441

2012

102,2

104,1

98,8

102,3

2013

3052

36,6

175,9

275,4

439,3

2013

102,3

103,7

98,6

102,9

2014

3299

36

181,1

283

436,9

2014

102

105,1

98,9

102,6

2015

3508

36,1

182,4

282,5

442,2

2015

102,3

105,9

99,2

102,6

2016

3615

36,2

183,9

287,9

437

2016

102,7

106,2

98,5

102,8

2017

4050

39

183,1

288,8

454,8

2017

101,7

109,3

95,8

104

2018

4218

39,4

184,8

285,2

508,2

2018

101,5

110,1

95,2

103,7

Total

58289

36,3

175,4

274

420,1

Total

100,9

102,7

98,5

101,8

(Tabela 2) / (Table 2)

Resultados dos Testes de Estação em 2019 / Results Tests Stations 2019
Nº de touros
Nr. of bulls (pcs)
Seleccionados
Selected (pcs)

302 (83 %)

Peso aos 120 dias (kg)
Weight 120 days (kg)

207

Peso aos 210 dias (kg)
Weight 210 days (kg)

326

Peso aos 365 dias (kg)
Weight 365 days (kg)

561

Altura à Garupa aos 365 dias (cm)
Hips height 365 days (cm)

133

Ganho médio diário no teste (g/day)
Average daily gain in test (g/day)

1738

Ganho médio diário desde o nascimento (g/day)
Average daily gain from birth (g/day)

1446

(Tabela 3) / (Table 3)
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A CRIAR QUALIDADE
ABERDEEN ANGUS.
MONTE DA POMBEIRA - SÃO BARTOLOMEU DO OUTEIRO
TELEFONE 936 541 951 | EMAIL SR.MONTEDAPOMBEIRA@GMAIL.COM
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BREEDPLAN – RESUMO
DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS
O BreedPlan é um programa de avaliação genética para
bovinos de carne utilizado em diversos países e que permite a avaliação dos animais para um importante número
de características com importância no seu desempenho e
valorização económica.
A avaliação individual das características é feita em EBV’s
(Estimated Breeding Values - Valores Genéticos Estimados)
que expressam a diferença entre o potencial genético de
um determinado animal e a base genética com a qual ele
é comparado, ou seja, é o mérito genético do animal para
cada característica. Por exemplo, um valor de +12kg para o
peso aos 400 dias significa que o animal tem um potencial

genético de atingir um peso superior em 12 kg aos 400
dias, relativamente à média dos animais da base com que
está a ser comparado. Em média, metade desse valor pode
ser transmitido à descendência.
Juntamente com os valores de EBV, são apresentados os
valores de Accuracy (Acc), ou seja, a precisão dessa avaliação. Este valor dá a indicação da quantidade de informação
utilizada para a determinação do valor de EBV. Quanto mais
informação maior o valor de Acc, ou seja, maior a precisão
da estimativa.

January 2020 Aberdeen-Angus BREEDPLAN
Calving Calving Gesta- Birth 200
Ease
Ease
tion
Wt. Day
DIR
DTRS Length (kg) Wt
(%)
(%)
(days)
(kg)

400
Day
Wt
(kg)

600
Day
Wt
(kg)

Mat Milk Scrotal Carcase
Eye
Fat
Retail IMF
Cow (kg)
Size
Wt
Muscle Depth Beef (%)
Wt
(cm)
(kg)
Area
(mm) Yield
(kg
(sq cm)
(%)

+76

EBV

+0.8

+3.5

+0.9

+2.5

+85

+67

+16

+0.9

+57

-

-

-

-

Acc

48%

32%

53%

92% 80% 79% 72%

57%

39%

69%

61%

-

-

-

-

+54

+3.7

-1.3

+39

Breed Avg. EBVs for 2018 Born Calves
EBV

-1.2

+0.2

+0.5

+3.2

+39

+69

+85

+80

+11

+1.0

+1.0 +0.1

Traits Observed: 200WT(x2),400WT(x2),600WT(x2),SS | Statistics: Number of Herds: 2, Progeny Analysed: 100

• Calving Ease – Facilidade de Parto – A Facilidade de
Parto é uma característica de grande importância com impacto directo na rentabilidade da exploração. Animais com
maior dificuldade de parto apresentam maior probabilidade
de mortalidade quer das mães quer dos vitelos, mais lenta
recuperação pós-parto e consequente prolongamento do
intervalo entre partos, maior maneio e maiores custos veterinários. O cálculo dos EBV’s para a facilidade de parto é feito
tendo em consideração três factores: pontuação da facilidade de parto, peso ao nascimento e duração da gestação.

um touro com um EBV de -1% (a diferença entre os dois é
de 6% de EBV, mas apenas metade provém da influência
paterna).

• Calving Ease Direct – Calving Ease (DIR) – os EBV’s são
estimativas de diferenças genéticas na capacidade dos vitelos filhos de um determinado touro nascerem sem assistência em primíparas de dois anos. Os EBV’s são apresentados
como as diferenças na percentagem de partos sem assistências. Quanto mais elevado o valor, maior a possibilidade de partos fáceis.

Exemplo: é expectável que um touro com um EBV de +4%
para o Calving Ease DTRS origine filhas que apresentem,
em média, 1% menos de problemas de parto aos dois anos
de idade, que um touro com um EBV de 0,0%.

Exemplo: um touro com um EBV de +5,0% para esta característica é expectável que, em média, possa produzir em
média 3% menos partos difíceis em novilhas de 2 anos que
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• Calving Ease Daughters – Calving Ease (DTRS) – os EBV’s
são estimativas de diferenças genéticas na capacidade de
as filhas de um touro parirem aos dois anos de idade sem
assistência, também referidos como as diferenças nas percentagens de partos sem assistência. Os valores positivos
mais elevados de Calving Ease DTRS são mais favoráveis.

• Gestation Length – Tempo de Gestação – expresso em
dias, os EBV’s são uma estimativa do período de gestação
da vaca, baseado nos dados da inseminação artificial e registos de cobrições dirigidas. Valores negativos significam
tempo de gestação mais curtos, com a consequente diminuição do peso ao nascimento e maior facilidade de parto.

• Birth Weight - Peso ao Nascimento – expresso em kg, os
EBV’s são estimativas de diferenças genéticas no peso ao
nascimento. Quanto mais baixo for o valor de EBV mais leve
deverá ser o vitelo ao nascimento. O peso ao nascimento é
o factor que mais influencia a dificuldade de parto em primíparas, sendo preferíveis os pesos ligeiros e moderados.
Exemplo: é expectável que um touro com um EBV para o
Birth Weight de +6 produza vitelos mais pesados em média
3kg que um touro com um EBV para o Birth Weigth de 0 (a
diferença entre os dois é de 6% de EBV, mas apenas metade
provém da influência paterna).
• 200 Day Weight – Peso aos 200 dias – os EBV’s são estimativas de diferenças genéticas entre o peso vivo de animais aos 200 dias de idade, decorrentes do seu potencial
genético de crescimento. O cálculo é feito tendo em consideração os pesos dos vitelos entre os 80 e os 300 dias de
idade, o valor é expresso em Kg e ajustado aos 200 dias. É
um indicador de crescimento entre o nascimento e o desmame. Valores mais elevados são mais favoráveis. Trata-se
de um indicador de grande relevância para criadores cujo
objectivo seja vender animais ao desmame.
Exemplo: Um touro com um valor de EBV para o Peso aos
200 dias de +30, é expectável que origine vitelos em média
mais pesados 10kg que um touro com um EBV de + 10.

• 400 Day Weight – Peso aos 400 dias – os os EBV’s são
estimativas de diferenças genéticas entre o peso vivo de
animais aos 400 dias de idade. O cálculo é feito tendo em
consideração os pesos dos vitelos entre os 301 e os 500
dias de idade, o valor é expresso em Kg e ajustado aos 400
dias. Valores mais elevados são mais favoráveis. Trata-se de
um indicador de grande relevância para criadores cujo objectivo seja produzir carcaças intermédias.
Exemplo: Um touro com um valor de EBV para o Peso aos
400 dias de +20, é expectável que origine vitelos em média
mais pesados 10kg que um touro com um EBV de 0.
• 600 Day Weight – Peso aos 600 dias – os EBV’s são estimativas de diferenças genéticas entre o peso vivo de animais
aos 600 dias de idade. O cálculo é feito tendo em consideração os pesos dos vitelos entre os 501 e os 900 dias de idade,
o valor é expresso em Kg e ajustado aos 600 dias. Valores
mais elevados são mais favoráveis. Trata-se de um indicador
de grande relevância para criadores cujo objectivo seja produzir carcaças pesadas de animais 18-20 meses.
Exemplo: Um touro com um valor de EBV para o Peso aos
600 dias de +60, é expectável que origine vitelos em média
mais pesados 20kg que um touro com um EBV de +20.
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BREEDPLAN – RESUMO
DAS CARACTERÍSTICAS AVALIADAS

• Mature Cow Weight – Peso da Vaca Adulta – os EBV’s
são estimativas de diferenças genéticas entre o peso vivo
de vacas com 5 anos de idade. Os valores são apresentados em kg e o cálculo é feito tendo em consideração o
peso das vacas quando os seus vitelos são pesados para o
cálculo do peso aos 200 dias. Este valor é um indicador de:
a. Crescimento na fase adulta;
b. Necessidades alimentares da vaca – regra geral, vacas
mais leves tendem a comer menos e, consequentemente,
a ter menores necessidades alimentares, sendo menos dispendiosa a sua manutenção.
c. Valor de Refugo – a característica mais relevante na definição do valor de refugo de uma vaca numa vacada comercial é o seu peso vivo. Consequentemente, vacas mais
pesadas, representam um maior valor ao refugo.
Exemplo: É expectável que uma vaca com um EBV de
Mature Cow Weight de +80 kg apresente um peso adulto
superior em 30 kg, do que uma vaca com um EBV de +20
para esta característica.
• Milk - Produção Leiteira – é uma estimativa da capacidade leiteira de um animal. No caso dos machos, este EBV
indica a capacidade aleitante das filhas, herdado do pai,
para o peso aos 200 dias dos filhos. Para as fêmeas, a sua
própria capacidade leiteira. Os valores são expressos em
quilogramas (kg).
• Scrotal Size – Perímetro Escrotal – é calculado a partir
do perímetro escrotal medido entre os 300 e os 700 dias
de idade e ajustado aos 400 dias. Este EBV é por isso uma
estimativa do mérito genético de um animal para o perímetro escrotal. Existe uma correlação entre o perímetro
escrotal e a idade das filhas à puberdade. Uma pressão de
seleção para EBVs altos (positivos) resulta numa idade ao
parto mais precoce das filhas. Os valores são expressos em
centímetros (cm).
• Carcass Weight – Peso de carcaça – baseia-se nos dados
de abate obtidos nos matadouros e é um indicador das diferenças genéticas no peso de carcaça de animais abatidos
a uma idade standard de 650 dias. Os valores são expressos
em quilogramas (kg).
• Eye Muscle Area – Área do Lombo – é calculada pelas
medições efetuadas por ultrassonografia, in vivo; e pelos
dados obtidos nos matadouros e ajustados a um peso de
carcaça de 300kg. O EBV estima as diferenças genéticas
da área do lombo, medido numa carcaça, entre a 12ª e
13ª costela. Valores positivos e mais altos indicam melhor
musculosidade. Nos touros em que a EMA tem EBVs relativamente elevados espera-se que produzam filhos com
maior musculosidade, maior percentagem de desmancha comparativamente a outros cujos touros que tenham
EMA com EBVs mais baixos para o mesmo peso de carcaça.
Os EBVs são expressos em centímetros quadrados (cm2).
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• Fat – Gordura de Cobertura – é calculada pelas medições da gordura subcutânea efetuadas por ultrassonografia, in vivo; e dos dados obtidos nas unidades de abate
ajustados a um peso de carcaça de 300 kg. O EBV estima as
diferenças genéticas da distribuição de gordura numa caraça de 300kg. Nos touros com EBVs baixos ou negativos,
espera-se que produzam filhos com carcaças mais magras,
independentemente do peso de carcaça, quando comparados com outros cujos pais possuam EBVs mais altos.
Os EBVs são expressos em milímetros (mm).
• Retail Beef Yield – Rendimento de Desmancha – indica
as diferenças genéticas para o rendimento de desmancha
numa carcaça standard de 300kg. Touros com EBVs mais
altos produzem filhos com maior rendimento de desmancha. Os EBVs são expressos em percentagem (%).
• Intramuscular Fat – Gordura Intramuscular – estima
as diferenças genéticas na percentagem de gordura intramuscular entre a 12ª e 13ª costela numa carcaça standard
de 300 kg. Alguns mercados favorecem EBVs com valores
mais altos. Os EBVs são expressos em percentagem (%).

Irish Angus Cattle Society
Calving Ease
Short Gestation
Preventing calf
mortality and
reducing the
impact on the cows

Polled Gene
Labour saving
with no strain on the
early life development
of the newborn calf

Why
Choose
Angus?
Early Maturing
Ability to ﬁnish on a
grass-based system
resulting in a lower
overall carbon
foot print

High Marbling
Premium oﬀered
at market for its
award-winning
qualities

Supreme Irish Angus All Ireland Champion 2018
Mayo Karin

Supreme Irish Angus All Ireland
Champion 2018

www.IrishAngus.ie

DATES FOR YOUR DIARY
• Iverk Show Piltown - Kilkenny - 22nd Aug 2020
• Strokestown Show - Roscommon - 5th Sept 2020
• Elite Show & Sale Carrick On Shannon - Co Leitrim - 12th Dec 2020
Tours can be arranged - Any enquiries contact our office

24 Hawthorn Crescent
Boyle Road
Carrick On Shannon
Co. Roscommon
Ireland

T +353 (0)71 962 0253
+353 (0)71 965 0729
F +353 (0)71 962 0406
E Office@IrishAngus.ie
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A TRADIÇÃO DA CARNE DE BOVINO
NO ARQUIPELAGO DOS AÇORES
JOÃO PONTE - SECRETÁRIO REGIONAL DA AGRICULTURA E FLORESTAS

Os Açores possuem animais da raça Aberdeen-Angus de
excelente qualidade e de boa genética, muito bem-adaptados ao regime de produção extensivo e ao pastoreio.
A aposta que tem sido feita nesta raça pura de carne tem
permitido elevar, assim, o patamar de uma fileira que quer
atingir a excelência nos próximos anos.
Nos últimos três anos foram concretizados investimentos
de modernização da rede regional de abate, com a construção de novas unidades de abate e a remodelação das
existentes, no valor de 15 milhões de euros.

Carne de bovino dos Açores: Um forte compromisso
com práticas sustentáveis na produção e no cumprimento dos mais elevados parâmetros e normas de bem-estar animal, ambiental e responsabilidade social
A tradição pecuária e a agrícola nos Açores remonta ao
povoamento do arquipélago. Ao longo dos séculos foram
sendo aprimorados os conhecimentos dos produtores, os
modos de produção, bem como a qualidade dos próprios
animais, fazendo com que a produção de carne de bovino
seja um setor cheio de oportunidades para quem produz
e para quem comercializa.
As excelentes condições para a produção de pastagem
nas ilhas, o modo de produção extensivo e sustentável
constituem enormes vantagens de ponto de vista comercial, das quais urge tirar mais e melhor partido.
Os últimos anos foram caracterizados por um desenvolvimento do setor da carne de bovino sem paralelo. Nos
últimos 5 anos a produção de carne de bovino abatida
na Região cresceu 30% e a expedição para fora da Região
já representa 60% do total. Estes são, desde logo, dois indicadores muito significativos e importantes do ponto de
vista da produção, que demonstram a importância desta
atividade para a economia da Região.
Apesar da forte aposta que tem vindo a ser feita nos Açores
ao nível da melhoria da sanidade animal, no combate às
doenças produtivas, bem como na genética dos animais,
ajudando a elevar os índices de qualidade e a melhorar a
conformação das carcaças, a verdade é que temos ainda
um caminho a fazer de exigência nos critérios de qualidade da carne dos Açores.
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Mas este trabalho de reforço da competitividade do sector da carne nos Açores não se esgota na componente
do investimento em infraestruturas. Também nos últimos
três anos certificamos toda a rede regional de abate pela
norma ISO 22.000, referente à qualidade e segurança
alimentar, permitindo dar resposta a clientes cada vez
mais exigentes em termos de segurança alimentar e criar
novas oportunidades para a valorização da carne de bovinos dos Açores.
Neste percurso que a fileira da carne de bovino fez nos
Açores tem sido particularmente importante a parceria e a
união que tem existido entre produção, comercialização
e o Governo dos Açores na construção de uma estratégia
de valorização. Este é um trabalho que tem sido aprofundado no seio do Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores (CERCA), com o objetivo de acompanhar
e intervir nos aspetos de natureza transversal ao setor da
carne de bovino da Região Autónoma dos Açores, numa
abordagem de questões de interesse para a produção da
carne, a investigação e o consumidor, visando a defesa de
uma fileira competitiva alicerçada num modo de produção sustentável.
Pretendemos no futuro que este setor seja baseado na
produção de carne de bovino de qualidade superior,
altamente valorizada pelo mercado, envolvendo todos
os agentes da fileira na concretização deste objetivo.
Queremos estabelecer um forte compromisso de toda
a cadeia de valor com práticas sustentáveis na produção e no cumprimento dos mais elevados parâmetros
e normas de bem-estar animal, ambiental e responsabilidade social.

A raça da carne.
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PRODUÇÃO DE BOVINOS
FACE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
OLGA CONDE MOREIRA. PHD, COORDENADORA DA ESTAÇÃO ZOOTÉCNICA NACIONAL (INIAV SANTARÉM)

Sustentabilidade dos Sistemas Agropecuários
As preocupações relativas à sustentabilidade dos recursos
centram-se na necessidade de desenvolver tecnologias
e práticas que não tenham efeitos adversos no ambiente, que sejam acessíveis e efetivas para os agricultores, e
que conduzam a melhorias na produção de alimentos,
com efeitos positivos nos bens e nos serviços ambientais.
Os sistemas agropecuários têm como principal objetivo
a produção de alimentos de qualidade e de outros bens
indispensáveis à vida e ao bem-estar da população mundial (previsão de aumento para cerca de 10 mil milhões
em 2050), com impactos a nível económico, social e ambiental. Deverão ser encarados como sistemas de custos
mas principalmente de benefícios, que contribuem direta
ou indiretamente para diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pelas Nações
Unidas. Fornecem alimentos diversificados, ricos em proteína, seguros e saudáveis, de alto valor acrescentado e
que permitem a valorização de subprodutos de diversas
atividades, reintroduzindo-os nas cadeias de produção.
São responsáveis pela criação de emprego qualificado e
contribuem para a fixação da população em meio rural
e para a conservação do património paisagístico, que
constituem serviços dos ecossistemas. A nível ambiental
contribuem para o sequestro de carbono, para a conservação da biodiversidade e para a fertilidade do solo, mas
também para a acidificação e emissões de gases com
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efeito de estufa numa estimativa de 14,5 % das emissões
globais. Em Portugal (NIR, 2019), as emissões de GEE do
setor agrícola equivalem a cerca de 10% das emissões nacionais, em que as as emissões metano (CH4)) correspondem a 65.6%, de óxido nitroso (N2O) a 33.7% e de dióxido
de carbono (CO2) a 0,7%, resultantes principalmente da
fermentação entérica (52.4%), dos solos agrícolas (30.8%)
e da gestão de efluentes pecuários (13.4%).
Se por um lado os sistemas de produção animal, em
particular os ruminantes, são cada vez mais apontados
pelos efeitos negativos a nível de ambiente e de clima
porque inevitavelmente contribuem para a emissão de
GEE, o grande esforço do setor no desenvolvimento e
melhoria de tecnologias e práticas produtivas faz com
que estes sistemas possam apresentar um balanço de
carbono positivo.
Porque Emitem os Ruminantes:
Processo Digestivo e Emissões de GEE
Cada animal ingere o alimento fornecido e transforma-o no
produto que se pretende obter (carne, leite etc.), numa
conversão que não é linear nem imediata e que ocorre
por ação sequencial de dois compartimentos: digestivo
e metabólico. O compartimento digestivo recebe os alimentos e disponibiliza os nutrientes com exclusão dos alguns componentes que excreta nas fezes. Os nutrientes

são transportados para o compartimento metabólico
que primeiro os utiliza na cobertura das necessidades,
convertendo os restantes em produto com uma eficiência geralmente elevada e função da seleção genética
que nos conduziu a determinado tipo de animal. Da atividade metabólica também resultam substâncias que são
excretadas principalmente através da urina.
Os ruminantes são animais herbívoros, poligástricos (rúmen, retículo, omaso e abomaso) que desenvolveram
um sistema digestivo com uma micropopulação específica (bactérias, protozoários, archae, fungos e vírus), que
vive em simbiose e em condições anaeróbicas estritas
no rúmen. Este microbioma digere e fermenta o alimento ingerido (biomassa vegetal), com produção de ácidos
gordos voláteis (essenciais para o metabolismo energético e síntese proteica do ruminante), CO2 e hidrogénio
(H2) atuando em comensalismo com o animal hospedeiro. A metanogénese é o processo de produção de CH4
no rúmen onde o H2 reduz o CO2 por ação das bactérias
metanogénicas que utilizam vias metabólicas específicas
e como produto principal da fermentação dos hidratos
de carbono e em menor grau dos aminoácidos ingeridos. As fermentações entéricas permitem a cobertura de
grande parte das necessidades energéticas do animal,
com elevada eficiência de conversão da fibra do alimento (celulose e hemiceluloses), típica dos ruminantes.
A taxa de emissão de metano varia de acordo com o nível de ingestão e com a digestibilidade do alimento. Os
gases resultantes da fermentação entérica (CO2 e CH4)
são removidos do rúmen por eructação.
Do mesmo modo, grande parte da proteína e de outros
compostos azotados não proteicos da dieta são degradados pelos microrganismos ruminais em péptidos, aminoácidos e eventualmente amónia (NH3) e são também
utilizados pelas bactérias ruminais para sintetizar proteína
(proteína microbiana). Estes compostos passam depois
para outros compartimentos do sistema digestivo (omaso, abomaso, intestino) para digestão, sendo a fração
não degradada excretada. O NH3 é também absorvido na
corrente sanguínea através da parede ruminal ou de outras secções do tubo digestivo, convertido em ureia no
fígado e o excesso eliminado na urina. Após a excreção,
a ureia é rapidamente convertida em NH3 e CO2, constituindo a principal fonte de emissões de NH3 volatilizado.
A ineficiente utilização do azoto (N) alimentar no rúmen
ou a previsão inadequada das necessidades do animal
em proteína degradável ou não degradável, conducente
a excesso de fornecimento de N, estão diretamente relacionadas com as emissões de NH3 .
As particularidades descritas da digestão do ruminante
permitem transformar recursos de muito baixo valor
alimentar (alimentos fibrosos) em proteína animal de
elevada qualidade para consumo humano, devendo as
emissões daí resultantes serem consideradas como um
subproduto do processo digestivo. Claro que estas emissões existem e deverão ser reduzidas tanto quanto possível, embora não possam ser evitadas, apesar dos grandes
aumentos na eficiência e sustentabilidade ao nível das ex-

plorações e da cadeia de valor e do esforço de aplicação
de medidas de mitigação das respetivas emissões.
Como uma estratégia global de abordagem da poluição de modo a prevenir, reduzir e eliminar na origem as
emissões poluentes para o ar, solo e água, preconiza-se
a utilização das Melhores Técnicas Disponíveis (MTD)
onde, numa hierarquia de estratégias, se considera como
opção mais desejável a de evitar/minimizar na origem as
emissões de poluentes. Considerando que as emissões
de GEE (CH4, CO2 e N2O) pelos sistemas pecuários resultam do tipo de alimento e da respetiva eficiência digestiva, quando se fala em medidas de mitigação uma das
técnicas indicadas é o maneio nutricional. A utilização de
dietas que reduzam a quantidade de alimentos ingeridos
(adaptar o fornecimento às necessidades dos animais
em diferentes fases de produção), que forneçam os nutrientes em formas mais disponíveis (nutrientes minerais)
e que incluam fatores exógenos (enzimas digestivas), melhora a eficiência digestiva e da conversão dos nutrientes
em produto animal, com redução da fração excretada e
consequentemente da carga poluente.
A produção de CH4 nos ruminantes é influenciada pela
qualidade do alimento (espécies forrageiras, processamento, proporção forragem concentrado, fontes de
cereais) e tende a aumentar com o aumento do teor
de fibra da dieta. A baixa qualidade e digestibilidade dos
alimentos resultam em emissões entéricas por unidade
de carne ou leite relativamente elevadas, particularmente
em sistemas de baixa produtividade. A melhoria da digestibilidade da dieta e do teor em energia e o ajustamento
do fornecimento de proteína às necessidades dos ruminantes serão fatores de redução das emissões de CH4.
Estas medidas podem melhorar a ingestão de nutrientes,
aumentar a produtividade e fertilidade animal e simultaneamente reduzir as emissões por kg de produto, embora salvaguardando as emissões resultantes da produção e processamento dos alimentos fora da exploração.
Também os ingredientes da dieta são de extrema importância. Está demonstrado que a adição de lípidos (ácidos
gordos insaturados), de ionóforos que atuam como antimicrobianos (monensina, salinomicina), de probióticos
que modificam diretamente o ecossistema microbiano
ruminal, de extratos botânicos ou de metabolitos secundários das plantas (taninos, saponinas, óleos essenciais)
na dieta de ruminantes diminuem as emissões de CH 4 .
Diversos ingredientes podem influenciar a concentração de ureia na urina ou aumentar a eficiência digestiva
com redução das emissões de NH3 . Assim, a inclusão de
alimentos fibrosos (reduz a excreção de N ureico), a inclusão de polissacáridos não amiláceos fermentescíveis
(mobilização do N urinário para N fecal), a inclusão de
benzoato ou sulfato de cálcio como substitutos do carbonato (pH da urina mais baixo), a inclusão de probióticos (maior retenção de azoto), a inclusão de enzimas
digestivas (aumento da eficiência digestiva) e a inclusão
de taninos (moduladores das emissões de NH3 nos excreta) nas dietas poderão contribuir para a redução das
emissões de NH3 .
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PRODUÇÃO DE BOVINOS
FACE ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

As forragens apresentam grande variabilidade na sua
composição e digestibilidade. Com o avanço da maturação das plantas o conteúdo de hidratos de carbono
estruturais aumenta e o de hidratos de carbono mais
fermentescíveis diminui. A data de corte e o modo de
conservação (feno, silagem) são fatores determinantes
da qualidade e do valor nutritivo. A gestão do pastoreio e
o melhoramento da qualidade das forragens pela introdução de novas espécies (pastagens biodiversas) contribuem para dietas mais equilibradas em sistemas extensivos, com aumento da eficiência alimentar e produtiva.
Em ruminantes um objetivo será reduzir o desequilíbrio
proteína/energia em sistemas de alimentação com erva
jovem, de elevada digestibilidade, conducentes a elevadas perdas da proteína e elevadas excreções urinárias de
NH3 . Na análise das emissões de gases com efeito de
estufa pelos animais em pastoreio, para além da emissão de CH4 produzido pela fermentação ruminal e da
emissão de CH4 e de N2O através dos excreta animais,
deverá ainda considerar-se que o estrume contribui para
o aumento da produtividade das pastagens que, como se
referiu, está ligado à capacidade de armazenamento de
carbono no solo. Assim, é importante considerar todo o
ciclo de carbono e azoto e não apenas as emissões de
gases e de sequestro de carbono.
A alimentação de precisão tem como objetivo o fornecimento do nutriente adequado a determinado animal
em determinado período através de meios tecnológicos
avançados de monitorização. Baseia-se no valor nutritivo da dieta, na determinação precisa das necessidades
nutricionais, na formulação de dietas equilibradas que
limitam o excesso de nutrientes e no concomitante ajustamento do fornecimento de alimento e de nutrientes
para cobertura das necessidades nutricionais estabelecidas. Para além do investimento em novas tecnologias
é fundamental a transferência de conhecimento e a adequação a diferentes práticas de maneio.
A Economia Circular Como Solução
Nos Sistemas Agropecuários
Para fazer face ao aumento da população previsto e
também às expectativas dos consumidores deverão produzir-se alimentos, a um custo razoável, com qualidade
nutricional e diversidade suficientes e fazer face a desafios
tais como adaptação e mitigação às alterações climáticas,
sustentabilidade ambiental, incluindo a manutenção da
biodiversidade e o sequestro de carbono nos solos agrícolas. Em Portugal esta questão é ainda mais pertinente
quando pensamos no défice de autoaprovisionamento, e
nos confrontamos com um valor de autossuficiência de
cerca de 54% no que respeita à carne de bovinos, não
sendo desejável a redução dos efetivos existentes, mas
sim produzir com uma eficiência ainda maior.
Em documento estratégico conjunto (ATF-Plant ETP,
2019) a ATF (www.animaltaskforce.eu) e a Plant ETP
(http://planttp.org) face às necessidades identificadas de
práticas de produção e de produtos sustentáveis (animal
e vegetal), economicamente viáveis e que respondam às
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expectativas da sociedade, foi assumido que nas próximas décadas, haverá um esforço da agricultura da EU na
adoção de abordagens circulares para um aumento da
melhoria da respetiva eficiência e redução do impacto
ambiental. A transição para uma agricultura circular e
mais sustentável exige uma gestão otimizada dos recursos naturais no sistema alimentar, numa abordagem circular dos sistemas de produção vegetal e animal e ainda
considerar o potencial dos animais para melhoria da
qualidade dos solos (p. ex. aumento dos níveis de matéria orgânica) em paralelo com a rotação das culturas.
Necessita de investigar novas práticas agrícolas, seleção
para espécies, variedades e raças de diferentes áreas
geográficas novas e melhoradas e desenvolver as soluções técnicas adequadas.
A agricultura circular implica alterar o foco na eficiência
de produtos simples para a eficiência do sistema global,
procurando o melhor compromisso para adaptar produtos às necessidades do consumidor, melhorando a produção, usando recursos naturais e minimizando os impactos
climáticos e ambientais. Toda a cadeia de valor agrícola
deve repensar e otimizar o uso dos recursos a nível local, regional, nacional e até global, e as soluções provavelmente incluirão o uso do solo mais sustentável e uma
interligação de sistemas agrícolas e pecuários como parte
de uma bioeconomia circular. Implica otimizar o uso do
solo, maximizando a produção de alimentos com impactos climáticos e ambientais mínimos e fornecer serviços
de ecossistema aumentando as sinergias entre sistemas
de produção vegetal e animal. Os alimentos para animais,
fertilizantes e solo são a chave para essas mudanças, o que
exige conservar tanto quanto possível resíduos de biomassa e de processamento de alimentos no sistema alimentar
para posterior utilização (p. ex. alimentação animal).
As estratégias para uma agricultura mais sustentável e
produtiva podem também considerar a produção de alimentos para animais e humanos à base de plantas com
culturas anuais em rotações, utilizar produtos de proteção das plantas com menor pegada ambiental, fechar
ciclos de nutrientes pelo uso direcionado de fertilizantes
de origem animal e de fertilizantes minerais, para estimular a fertilidade do solo (estabilidade, capacidade de
retenção de água, nutrientes, microbioma) e maximizar
a utilização de biomassa não edível para humanos para
alimentação animal, como subprodutos da cadeia alimentar. Os sistemas de produção animal terão um papel
fundamental no valor acrescentado desta biomassa e
são fundamentais para que se alcance uma ótima utilização dos componentes da biomassa da indústria. Deverá
haver uma maior integração dos sistemas de produção
vegetal e animal, a diferentes escalas, p. ex. com rotações de culturas e de animais na exploração ou, numa
escala regional/nacional, promovendo a transferência de
subprodutos e de adubos/lamas entre explorações.
Numa perspetiva de Economia Circular, a produção animal deve contribuir para uma agricultura mais eficiente,
pela valorização dos subprodutos da cadeia alimentar na
sua alimentação e utilização de novas fontes de proteína.

Deve integrar novos sistemas de produção automatizados (produção, saúde e bem-estar animal) através de
uma produção animal de precisão e também fornecer
matéria-prima para energia renovável e subprodutos
valorizados. Serão prioridades investigar a capacidade
dos animais para converter direta ou indiretamente uma
diversidade de biomassa não edível para humanos (resíduos de culturas, subprodutos das agroindústrias, resíduos alimentares, estrumes, etc.) em alimentos de elevada qualidade, considerando a exploração dos estrumes e
de outros subprodutos de origem animal como recursos
valiosos e também melhorar a qualidade dos produtos
de origem animal através de uma abordagem holística
do sistema alimentar, fechando ciclos de nutrientes e
restaurando a qualidade dos ecossistemas. O conceito
de biorefinaria rural pode permitir uma maior integração
de um conjunto de atividades e de um mais eficiente uso
de energia, água e transporte entre explorações e outros
setores da economia local.
Considerações Finais
Existem oportunidades que estão a ser desenvolvidas
para reduzir as emissões de GEE por unidade de produto
animal quer através de novos desenvolvimentos tecnológicos, quer através de princípios simples que se aborda-

ram e que podem ser aplicados na maioria dos sistemas
de produção. O grande objetivo será conseguir uma
maior eficiência produtiva (nutricional, reprodutiva, seleção e melhoramento genético) tendo como desafios:
• Responder às expectativas dos consumidores e da
sociedade na redução dos impactos ambientais, na melhoria da utilização dos recursos e no contributo para a
saúde e o bem-estar dos animais e dos seres humanos,
• Garantir a competitividade e a sustentabilidade económica, ambiental e social destes sistemas de produção.
• Aproximar o setor pecuário da neutralidade carbónica,
implementando medidas de mitigação para redução das
emissões de GEE por ruminantes,
• Fomentar o armazenamento de carbono em solos sob
pastagem,
• Fazer melhor uso dos estrumes e produzir energia a
partir de estrume ou de outras fontes de origem animal.
Estes desafios atingem-se através de uma visão holística
dos sistemas de produção animal (incluindo toda a cadeia de valor) e numa perspetiva de Economia Circular.
Implica considerar que nada é perdido/desperdiçado e
que tudo é transformado e valorizado para uma agricultura mais eficiente em termos de recursos.
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COMO REDUZIR OS PREJUÍZOS CAUSADOS
PELOS VÍRUS IBR E BVD NA FERTILIDADE
DEOLINDA SILVA - DIRETORA SERVIÇOS TÉCNICOS RUMINANTES, HIPRA PORTUGAL

Na atual conjetura agro-pecuária portuguesa, as vacadas
puras de Aberdeen-Angus necessitam de otimizar o seu
sistema de produção ao máximo, uma vez que a viabilidade económica está dependente do número de vitelos
por ano que conseguem obter. Sendo assim, a eficiência
reprodutiva da vacada, ou seja, uma ótima fertilidade dos
animais reprodutores é a a chave para o sucesso ou para
o fracaso do negócio. A circulação dos vírus IBR e BVD
tem um impacto direto e negativo na reprodução do rebanho, logo, controlar e/ou erradicar ambos os vírus ajudará a melhorar a eficiência e a rentabilidade da vacada.
Os pilares dos programas de controlo e erradicação destes
dois vírus são três: biossegurança, diagnóstico e vacinação.
Como já foi referido, para garantir a máxima rentabilidade
neste setor é imperativo ter uma boa eficiência reprodutiva das fêmeas e machos reprodutores que proporcione o
maior número de vitelos por ano. É também importante
ter um bom maneio durante os primeiros meses de vida
de modo a assegurar uma venda lucrativa dos animais
(para engorda ou reprodutores), em bom estado corporal
e sanitário. Domaradzki et al. (2017) refere que o custo
de manutenção de uma vaca reprodutora se situa entre
500 a 900 euros, logo no caso de vacas infertéis este
valor não tem retorno económico, representando estes
animais um prejuízo económico elevado na exploração.
O objetivo produtivo ideal é ter 1 vitelo desmamado por
ano e por vaca (Vicente Jimeno et al., 2010), mas podemos dizer que um objetivo mais realista é que a percentagem de vitelos desmamados por ano seja superior a 90%.
Para alcançar estes objetivos, é essencial definir planos
estratégicos baseados em 4 pilares: nutrição, maneio,
biossegurança e saúde animal. Normalmente, muita
atenção é dada aos primeiros dois pilares, não sendo
considerado as medidas de biossegurança e ao estatuto
sanitário dos animais uma prioridade, muitas vezes por
desconhecimento das doenças que existem na exploração e do seu respetivo impacto. O foco deste artigo será
o quarto pilar: a saúde animal. O principal objetivo será
fazer uma revisão do impacto dos vírus IBR e BVD nas
vacadas de raças de carne assim como realçar os benefícios em implementar programas de controlo e monitorização para estas duas doenças. Embora ambos os vírus
possam gerar animais portadores da doença para toda
a vida e causarem um impacto negativo na reprodução
(Renault et al., 2018), cada um afeta o rebanho de uma
forma distinta sendo conveniente fazer uma breve descrição separada para cada agente infecioso.
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BVD (Diarreia Viral Bovina):
O virus BVD é um Pestivírus referido como um dos agentes virais mais prevalentes do mundo e o seu impacto
económico em bovinos a nível mundial está muito bem
estudado e descrito. Alguns autores descrevem-no como
o agente viral que causa os maiores prejuízos a nível reprodutivo em bovinos (Fray et al., 2000), destacando os
seguintes:
• Fertilidade reduzida: alteração do desenvolvimento folicular (Grooms et al., 2007);
• Reabsorções precoces: alteração do desenvolvimento
fetal (Grooms et al., 2007);
• Abortos: infeção no último terço da gestação.
Além da sua repercussão a nivel reprodutivo, o BVD é
também um dos principais agentes infeciosos envolvidos
na doença respiratória de vitelos, atuando como “gatilho”
para outros agentes infeciosos como os vírus IBR e BRSV
(virus sincicial respiratório bovino) ou bactérias como as
Pasteurellas (Mannheimia haemolytica, Histophilus somni,
etc), devido à potente imunodepressão que causa.
É uma doença muito prevalente nas explorações de bovinos de Portugal (Stilwell et al., 2007; Pereira A. et al.,
2003). A principal porta de entrada na exploração é através da aquisição de animais portadores assintomáticos
(não manifestam sintomas visíveis da doença). Se a infeção ocorrer numa fase inicial da gestação (40 a 120 dias
de gestação) podem nascer animais PI (animais persistentemente infetados). Nesta fase da gestação o sistema de
defesas do feto ainda não está bem desenvolvido e não
reconhece o vírus como um agressor externo, considerando o vírus como próprio do organismo. Estes animais
são portadores do vírus BVD para toda a vida, infetando
os outros animais coabitantes, sendo o principal reservatório da doença na vacada. Por norma não são capazes
de manter um desenvolvimento adequado, podendo
morrer precocemente ou ter um peso inferior ao desmame. Estes animais às vezes não são fáceis de diagnosticar e permanecem na vacada por um longo período de
tempo mantendo a circulação do vírus ativa e, portanto,
o seu impacto negativo na produtividade e rentabilidade
da exploração.

Foto: Agriangus

IBR (Rinotraqueíte Infeciosa Bovina):
A doença é causada por um Herpesvírus, que à semelhança do vírus BVD também tem uma elevada prevalência em Portugal (Stilwell et al., 2007; Pereira A. et al.,
2003). A característica mais notável deste tipo de vírus é
a capacidade de induzir latência no animal infetado, isto
significa que cada animal que entra em contato com
o vírus fica infetado para a vida, sendo estes animais os
responsáveis pela manutenção da infeção permanentemente no rebanho.
O vírus IBR também afeta a reprodução, resultando numa
diminuição da fertilidade tanto de fêmeas como de machos, podendo causar também abortos e reabsorções
precoces (Graham et al., 2011). Devemos ter em conta que
estes quadros clínicos não são apenas pontuais no momento da infeção primária, podendo ser contínuos nos
animais portadores latentes (infetados para toda a vida).
É importante referir que o vírus IBR é também um dos
mais relevantes vírus envolvidos na doença respiratória
bovina, podendo causar atrasos de crescimento nos vitelos e em casos mais graves a morte dos mesmos.

É possível prevenir os problemas reprodutivos causados
por estes vírus? Como podemos controlar ou erradicar
estes vírus nas vacadas de Aberdeen Angus?
Ambos os vírus têm um impacto direto sobre o objetivo
de alcançar pelo menos 90% dos bezerros desmamados
por ano e por vaca reprodutora. Podemos também dizer que uma vez que são dois vírus com alta prevalência
em Portugal (Stilwell et al., 2007; Pereira A. et al., 2003)
a implementação de programas de controlo e/ ou erradicação será com toda a certeza muito benéfica a nível
da fertilidade e da saúde dos vitelos, tendo os animais
provenientes das vacadas livres de IBR e BVD um maior
valor económico que os animais provenientes de vacadas não livres.
Será possível erradicar a IBR e BVD na ausência de um
plano de erradicação nacional? A resposta a esta pergunta é sim, desde que estabeleçamos um plano onde estes
3 componentes estejam integrados:
1. Biossegurança
2. Monitorização
3. Vacinação
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Foto: Herdade Serra Brava

Em primeiro lugar, temos de impedir que os vírus entrem
na exploração, e para isso, temos que estabelecer medidas de biossegurança que garantam o sucesso do plano
implementado. Existem inúmeras medidas, mas no caso
das vacadas de carne podemos dizer que as mais importantes são:
• Evitar a compra de animais sem ter a garantia que eles
são negativos a IBR e BVD;
• Quarentena dos animais comprados;
• Adquirir sémen negativo a estas doenças;
• Evitar o contato com animais de outras vacadas (ex. colocação de cercas delimitadoras);
• Ter roupa e calçado específico para todo o pessoal que
contacta com os animais;
• Desinfeção do material utilizado na exploração (roupa,
calçado, material de inseminação, etc).
Uma vez evitada a infeção externa, é necessário controlar os vírus que já podem estar a circular na vacada. Isso
só é possível através da monitorização usando meios
de diagnóstico adequados (ex. amostras sanguíneas) e
da vacinação que vai bloquear a circulação viral e evitar
novas infeções.
No caso da BVD, é essencial realizar a pesquisa de animais persistentemente infectados (PI) e abatê-los para
conseguirmos evitar novas infeções contínuas, uma vez
que estes animais PI estão a excretar continuamente o
vírus. Podem também existir vacas gestantes infetadas
que poderão parir novos animais PI, logo será necessário controlar os novos nascimentos para detetar estes
animais persistentemente infectados, e conjuntamente
estabelecer um plano de vacinação que ajudará na prevenção das novas infeções e minimizará a sintomatologia associada a esta doença (ex. imunodepressão e ocorrência de outras doenças como abortos, reabsorções
precoces, pneumonias, diarreias, etc).
No que respeita ao plano vacinal, deve-se realçar que as
vacinas inativadas, além de serem muito eficazes no controlo da doença, podem ser administradas em animais
gestantes sem o risco de causar infeções causadas pelo
vírus da vacina, facilitando também o maneio porque
permitem a vacinação “em massa” do rebanho (vacinar
todos os animais no mesmo dia independentemente do
seu estado reprodutivo). Dependendo da pressão viral,
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pode ser recomendada uma revacinação semestral ou
anual. Por norma em explorações de vacas de carne no
extensivo, a pressão viral é menor e para facilitar o maneio, na maioria das situações opta-se por protocolos de
vacinação anuais.
Em relação à IBR, a estimativa da percentagem de animais infetados é importante quando o objetivo é atingir a
erradicação da doença. Quando temos uma prevalência
muito baixa (menor que 10%) podemos ponderar em eliminar os animais positivos. No entanto, se a prevalência
for maior que 10%, a via mais eficaz é vacinar para evitar a
disseminação da doença (novas infeções) e para reduzir
a prevalência para valores muito baixos.
Num programa de controlo da IBR, quando queremos
diferenciar animais infetados com o vírus de campo dos
animais vacinados, a utilização de vacinas marcadas é
obrigatória. No mercado português existem vacinas vivas
marcadas e seguras em animais gestantes, que demonstraram uma eficácia superior contra a IBR em comparação
com vacinas marcadas inativadas (Marte et al., 2001). Entre
as vacinas vivas marcadas disponíveis, existe uma vacina
com dupla deleção gE-tk que impede a produção de latência com o vírus vacinal sendo tecnicamente superior em
relação às outras vacinas disponíveis (Moreno et al., 2011).
Para concluir, é importante desenhar e implementar um
bom programa sanitário nas vacadas de raças de carne
puras, que ajude a otimizar os recursos, a eficiência reprodutiva e produtiva, obtendo-se uma maior rentabilidade
anual. Focando-nos no controlo e erradicação dos vírus
IBR e BVD, é necessário estabelecer um plano que englobe medidas de biossegurança, estratégias de diagnóstico das doenças e programas de vacinação adequados à
realidade e maneio do rebanho. A HIPRA como empresa
de referência na prevenção na saúde animal, quer liderar
este projeto, e para tal disponibiliza através do médico veterinário ferramentas de diagnóstico, vacinas inovadoras
e diferenciadas conjuntamente com um serviço técnico
de qualidade, estando comprometida com o melhoramento da produtividade e rentabilidade das vacadas de
carne no extensivo.
Consulte o seu médico veterinário para definir quais as
medidas preventivas e protocolo de vacinação que melhor se alinham para a sua exploração.

· REDUZA o impacto clínico da IBR
· REDUZA a circulação da IBR na
exploração
· COMPLETE a sua proteção com uma
vacina contra BVD, BRSV e PI3

HIPRA PORTUGAL
Portela de Mafra e Fontaínha Abrunheira · 2665 - 191 Malveira · Portugal
Tel.: (+351) 219 663 450 · portugal@hipra.com · www.hipra.com
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QUEREMOS VACAS GRANDES?
SERÁ QUE COMPENSA?
JOÃO DIOGO FERREIRA – MÉDICO VETERINÁRIO

O tamanho dos animais (frame) tem sido o denominador
comum na perceção de rentabilidade dos vários intervenientes na fileira da carne, desde quem vende bezerros,
aos engordadores ou ao matadouro. A criação de gado
tem-se mantido invariável ao longo dos anos, com o
reconhecimento de que a velocidade de crescimento
dos animais é o fator chave para o sucesso do negócio.
Esta é sem dúvida uma afirmação verdadeira dado que
o peso dos bezerros (produto dos detentores de vacas)
e o peso das carcaças (produto dos engordadores), são
multiplicados por euros no momento de passar a fatura.
É igualmente verdade que vacas maiores desmamam, por
regra, crias maiores; infelizmente este desejo de bezerros
mais pesados tem conspirado a favor do aumento do
tamanho adulto das vacas ao longo dos anos.
Este progressivo aumento do tamanho das vacas nas últimas décadas é obviamente efeito direto da ênfase dada
à seleção de animais que se destacam no peso ao desmame e ao ano de idade, e do aumento da produção
de leite das vacas, necessário para suportar o aumento
desejado de performance das crias. Ao longo do tempo
esta seleção dos bezerros maiores leva à retenção de fêmeas maiores, e lamentavelmente o peso vivo determina inequivocamente as necessidades de manutenção
dos animais.
Usualmente o tamanho das vacas é motivo de conversas de
café e muitas vezes de competição entre criadores, em vez
de ser um tema delicado que mereça compreensão e racionalismo. O lucro das explorações não depende apenas
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do dinheiro que recebemos dos bezerros ou novilhos que
vendemos, mas também das despesas que temos com
mão-de-obra, equipamentos e principalmente com a alimentação dos animais, que muitas vezes ultrapassa 60%
dos custos fixos de uma vacada.
Posto isto, o desafio será perceber que a vaca é a nossa
“fábrica”, onde investimos o nosso dinheiro e recursos,
durante vários anos, e que o bezerro é o produto que temos para vender anualmente. E fica a pergunta: - Algum
industrial se compara ou rivaliza ao seu concorrente pela
dimensão da sua “fábrica”? – Não! A comparação ou rivalidade é feita pela estrutura de custos, eficiência, lucro
e prosperidade da mesma. Há décadas que a indústria
compreendeu que a eficiência não está relacionada com
o tamanho das empresas e/ou das “máquinas”.
Se observarmos uma tabela de necessidades nutricionais de bovinos (NRC por exemplo), as necessidades em
proteína, energia, vitaminas e minerais estão diretamente
ligadas à ingestão de matéria seca, como percentagem do
peso vivo das vacas, podendo-se dizer de uma forma simplista que uma vaca come 2,2% do seu peso vivo por dia.
Vários estudos do reconhecido Prof. Lalman da Oklahoma State University (E.U.A.) indicam que por cada 50Kg
que aumentamos à média de peso adulto das vacas,
apenas aumentamos a média do peso ao desmame em
6,6Kg. Estes 6,6Kg adicionais no peso ao desmame compensarão o aumento da ingestão de alimento por dia?

De uma forma resumida estes estudos provam que uma
vacada com um peso médio de 650Kg necessita de
4,4Kg de forragem por cada Kg de bezerro desmamado,
enquanto uma vacada com um peso médio de 800Kg
necessita de 5,4Kg, por cada Kg de bezerro desmamado.
O potencial de crescimento e aumento do peso adulto
das várias raças ainda está longe do seu limite máximo,
aliás continuará a aumentar. Será essencial que cada
criador escolha ou selecione o seu gado com base nos
recursos que tem disponíveis e que se foque especialmente na seleção de caracteres que maximizem o lucro
da exploração de uma forma mais direta, como é o caso
dos caracteres reprodutivos.
O tamanho apropriado das vacas em cada exploração
é a componente chave para a eficiência do efetivo. Vacas
com um tamanho moderado, com boas características
maternais e com genética que potencie um bom crescimento do bezerro, são os animais alvo e as fêmeas a reter!
Olhar para o peso desmamado (ajustado aos 200 dias)
como percentagem do peso da vaca é um excelente
exercício para aferir a eficiência das nossas vacas. Ao fazer este cálculo é fácil percecionar que é frequente as
fêmeas mais pequenas desmamarem crias com aproximadamente 50% do seu peso e que o aumento do peso
das vacas não é acompanhado proporcionalmente pelo
aumento do peso ao desmame. É quase impossível que a
vaca mais pesada desmame um bezerro com 50% do seu

peso. Por exemplo, imaginemos uma fêmea com 950Kg,
muito dificilmente desmamará um bezerro com 475Kg.
A eficiência fica ainda mais evidente se considerarmos
que fêmeas de tamanho moderado são tendencialmente mais precoces, entrando na sua vida reprodutiva mais
cedo e permitindo que tenham a primeira cria quando
completam os dois anos, o que na maioria das vezes significará mais um bezerro por vida produtiva.
E sim, o crescimento é importante, mas o controlo de
custos, a sustentabilidade e a eficiência também. Estamos a entrar numa “Nova Era” da produção animal e não
haverá espaço para erros ou desleixes, temos que nos
melhorar a cada dia.
O que é medido é avaliado e o que é avaliado é melhorado! Tal como a velha máxima de Lord Kevin: “Se não
consegues medir, não consegues evoluir”.
Ainda durante este ano (Setembro, 2020) teremos em
Portugal um dos “Gurus” da interpretação e desempenho
morfofuncional em vacas de carne. PJ Budler virá pela
mão da FarmIN e trará temas como otimização e eficiência reprodutiva, “in-herd ratios”, longevidade e outros temas que nenhum apaixonado vai querer perder.
E afinal qual é o tamanho certo das vacas? A resposta pode
variar, mas vale a pena pensar nisso, o impacto é real!

CRIADORES EM LINHA PURA
GENETICA IRLANDESA, DINAMARQUESA
E CANADIANA
LECARROW KING (IMP)
Pai: LUDDENMORE FIONN G441
Avô: THE MOSS MR ESHTON D409

HSB HELENO H5196
Pai: LECARROW KING (IMP)
Mãe: DOON HOUSE BLACK DIAMOND M060 (IMP)

AGRIANGUS TIGRE H0699
Pai: HF EL TIGRE 28U (AI) (IMP)
Avô: HF KODIAK 5R

· DRUMCARBIN L OF FLORA (IMP)
· DRUMCARBIN LADYBIRD (IMP)

HERDADE SERR A BR AVA, 7885-281 PÓVOA DE SÃO MIGUEL - MOUR A - BEJA

919647210 | ADMHERDADESERRABRAVA@GMAIL.COM | FB: HERDADE SERRA BRAVA
44

www.sojagado.pt
45

10

ALIMENTAÇÃO E ENGORDA
RUI ALVES – DIRECTOR COMERCIAL DA SOJAGADO
A nível mundial, o setor da carne do bovino caracteriza-se
por uma diversidade de sistemas de produção, pela complexidade do comércio internacional, pelo incremento
da produção e pela diminuição lenta, mas progressiva do
consumo, deste tipo de carne, nos países desenvolvidos.
Os diferentes sistemas de produção competem entre si
em preços e qualidade, sendo este um setor em constante mudança, influenciado por uma série de variáveis
de diversos quadrantes, quer de natureza política, quer
da incerteza dos mercados internacionais, quer até por
campanhas anti produção animal, que são cada vez mais
frequentes em algumas franjas da sociedade.
Do ponto de vista económico, as características da carcaça têm uma grande importância, sendo comercialmente influenciadas pela opinião dos vários intervenientes:
o produtor, o talhante e o consumidor, entre outros:
• Para o consumidor, resume-se à carne que ela contém,
a qual pode ser valorizada segundo diferentes critérios,
tais como aparência, composição, características organoléticas, garantia hígio-sanitária, preço, qualidade subjetiva ou imaginária.
• Já o talhante, por seu lado, procura satisfazer as exigências dos seus clientes, mas o rendimento da carcaça
tem uma importância substancial, assim como para as
carcaças de igual peso ou percentagem de gordura, a
proporção de músculo e a relação músculo/osso são de
primordial importância já que condicionam o rendimento
de desmancha.
• Por fim, o produtor pretende um animal que atinja um
nível ótimo de produção de acordo com os recursos disponíveis e que origine o máximo rendimento de carcaça.
De uma forma mais lata, os critérios utilizados para definir a qualidade de uma carcaça são, principalmente,
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o peso, a conformação, o teor de gordura, a proporção
das peças e a composição dos tecidos, que, por seu
turno, são, principalmente, influenciados por fatores de
ordem genética (raça), pelo peso do animal, a idade do
animal, o sexo, o teor de gordura; o bem-estar, o maneio
no abate e a alimentação, entre outros.
Alimentação
A alimentação é a componente mais importante, contribuindo cerca de 80 a 85% para o sucesso de uma engorda. Produz variações no crescimento ponderal do animal
e, consequentemente, na composição dos tecidos das
carcaças. Assim, neste contexto, o efeito da dieta depende do ponto de vista quantitativo e qualitativo. A este nível, destacam-se a influencia dos níveis energéticos, dos
níveis proteicos e dos vitamínico-minerais.
Energia
A Energia é o nutriente mais importante em bovinos de carne.
Quando o teor energético da dieta é elevado, o crescimento é rápido e o animal engorda mais. Isto deve-se ao
fato da gordura ser utilizada pelo organismo como tampão para evitar trocas com o resto dos tecidos, quando se
produzem modificações na ingestão de energia.
A eficiência da engorda aumenta com alimentação rica
em concentrado, sendo que, segundo alguns estudos,
em novilhos da mesma raça, as dietas com alta energia
promovem a velocidade de crescimento e carcaças mais
pesadas e gordas, assim como uma carne mais marmoreada e tenra, de acordo com o seu perfil genético.
Para alguns autores, para uma mesma idade, nas carcaças das raças mais precoces, o aumento de energia incrementa, consideravelmente, os depósitos de gordura

e diminui o músculo e o osso. Nas raças mais tardias, os
tecidos evoluem todos de forma similar e não se modifica,
substancialmente, a composição.
Resumindo, as variações no nível de aporte alimentar,
principalmente energético, permitem modificar a velocidade de crescimento diário, a composição deste e da carcaça, pois a quantidade de lípidos depositados aumenta,
tanto mais quanto maior é o ganho de peso.
Proteína
Ao contrário da energia, que é armazenada como gordura, os animais não possuem mecanismos de armazenamento da proteína, daí a necessidade de suplementação
em função do estado produtivo e da disponibilidade de
alimento.
O aumento do aporte proteico promove um incremento
do consumo de alimento, da velocidade de crescimento,
da proporção de proteínas na carcaça, assim como da
diminuição em conteúdo de lípidos desta.
Os níveis mais adequados de proteína, para machos e
fêmeas, diminuem com o aumento do peso vivo, assim
como ao diminuir o nível energético da ração.
A influência da proteína da dieta na constituição das carcaças não é consensual. Para alguns autores, em carcaças
alimentadas com quantidades crescentes de proteína, o
teor de gordura aumenta, o de água diminui e o de proteína mantém-se, enquanto outros, indicam que à medida
que aumenta o nível de proteína na dieta, produz-se um
incremento do teor proteico da carcaça e uma diminuição
do teor de gordura. Outros, por seu turno, não encontram
diferenças na composição tecidular em carcaças alimentadas com quantidades crescentes de proteína.

Vitaminas e Minerais
Para além dos efeitos das vitaminas e minerais nas imunidades e nas funções vitais dos animais, podem-se destacar o efeito direto na qualidade das carcaças.
Como principais fatores sensoriais valorizados pelo consumidor de carne bovina destacam-se a aparência, a textura e o sabor. A aparência é um requisito primordial, que,
primeiramente, influencia a decisão e escolha do produto. Neste contexto, a utilização da Vitamina E em dietas
para animais em acabamento pode ser considerado uma
importante ferramenta para a melhoria deste requisito.
O uso da vitamina E, 90 dias antes do abate pode proporcionar efeitos na qualidade da carne em termos de
aparência e de conservação.
A Vitamina D3 provoca o aumento da concentração de
cálcio na corrente sanguínea, influenciando, assim, no processo de maciez da carne no pós-abate.
Conclusão
A alimentação tem um impacto muito importante sobre
os custos, mas também sobre os resultados produtivos
de uma engorda, influenciando quer o desenvolvimento
dos animais, quer a qualidade das carcaças.
Assim, neste contexto, é importante ajustar o maneio alimentar àquilo que são os objetivos da exploração, mas,
também, àquilo que são os recursos e condições de maneio existentes: raça, sexo, alimentação base, idade ao
abate, etc.
A Sojagado apresenta um conjunto de soluções, nomeadamente técnicas, e prioriza esta adaptação às necessidades dos produtores, ajudando na promoção do seu
rendimento.
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COMPORTAMENTO SEXUAL
DE UM REPRODUTOR
SARA NÓBREGA – VETHEAVY

Introdução
A fertilidade do macho é de extrema importância nos programas de reprodução, isto porque, cada macho é responsável por fertilizar um grande número de fêmeas, tanto nos sistemas de monta natural como na inseminação
artificial. Assim, os exames andrológicos são indispensáveis na seleção dos reprodutores para evitar a ocorrência
de problemas de subfertilidade ou infertilidade nos machos, que possam comprometer os índices de fertilidade
da vacada.
O exame andrológico completo tem como finalidade a
avaliação de todos os parâmetros que contribuem para
a função reprodutiva normal do macho. Neste exame
podem ser detetadas alterações do desenvolvimento do
sistema genital, alterações regressivas, progressivas e inflamatórias nos diversos orgãos, bem como comportamentos anormais de libido e de cópula. Essas alterações
podem culminar na incapacidade de fecundação e/ou de
monta. Assim, este exame ajuda a prevenir ou diagnosticar
problemas reprodutivos, de forma a possibilitar a optimização do uso dos reprodutores.
O exame andrológico completo consiste na recolha dos
dados, no exame clínico geral, na colheita de sémen e
avaliação do mesmo (espermograma), no teste de libido e
comportamento sexual. Apesar de não ser prática comun
no nosso país, a avaliação da libido e do comportamento
sexual é fundamental, pois o macho deve ter a capacidade de detetar as fêmeas em estro (teste de libido) e realizar
a cópula completa, demonstrando assim a sua capacidade de serviço.
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Tendo em conta a importância deste exame, torna-se imprescindível ser realizado por um médico veterinário com
qualificação e experiência na área.
Teste de comportamento sexual
O teste de comportamento sexual apresenta dois componentes: a libido (capacidade do macho realizar a monta
e efetuar a cópula espontaneamente) e a capacidade de
serviço (número de montas ou serviços completos realizados pelo touro em tempo predeterminado). Estes dois
componentes, libido e capacidade de serviço, são a base
para os testes de mensuração do desempenho sexual de
bovinos, desenvolvidos na década de 1970. Os dois testes
de desempenho sexual mais utilizados são o desenvolvido por Chenoweth (1974) e modificado por Pineda et al.
(1997) e o de Blockey (1981).
Metodologia
O teste de comportamento sexual deve ser realizado em
curral ou baia onde se coloca uma ou mais fêmeas em
estro. O tamanho de curral ou baia deve possibilitar que os
animais se movimentem livremente, no entanto, sem que
o macho necessite de percorrer grandes distâncias pois
pode comprometer seu desempenho. O teste poderá ter
uma duração entre os 20 a 40 minutos, onde serão avaliados os seguintes comportamentos:

Foto: Manuel Silveira

• Cheirar e lamber o corpo;
• Cheirar e lamber a vulva;
• Reflexo de Flehmen;
• Reflexo de monta;
• Exposição do pénis;
• Tentativa de monta;
• Monta sem exposição do pénis;
• Monta completa;
• Pressão do queixo;
• Acompanhar a fêmea.
Após, a recolha dos dados a cima mencionados, o macho
pode ser classificado segundo Fonseca (1989) da seguinte
forma:
• Zero a três: questionável.
• Quatro a seis: bom.
• Sete a oito: muito bom.
• Nove a dez: excelente.

Conclusão
A realização do teste de comportamento sexual em conjunto com o espermograma, sanidade e a nutrição adequada resultam em lucro para o produtor, uma vez que
este pode utilizar touros testados na sua vacada, evitando
a escolha de reprodutores apenas pelo aspeto fenotípico
do animal.
Mais importante que o aspecto fenotipico é a capacidade que o touro tem para copular com eficácia um grande número de fêmeas. No exercício da minha profissão
tenho-me deparado com a necessidade da execução
deste teste. Alguns touros com resultado excelente ao
espermograma apresentam uma deficiente capacidade
de serviço devendo portanto estes exames serem complementares para avaliar devidamente a capacidade reprodutiva de um touro.

No final, é elaborado um certificado onde consta toda a
informação recolhida durante o teste, bem como a classificação final do reprodutor.
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O TOURO REPRODUTOR: CUIDADOS E MANEIO
NUM CENTRO DE COLHEITA DE SÉMEN
JOANA QUELHAS - MÉDICA VETERINÁRIA, DIRECTORA DO CENTRO DE COLHEITA DE SÉMEN DA LUSOGENES

Critérios de Escolha do Reprodutor
Num centro de colheita de sémen (CCS) todos os cuidados com o reprodutor são poucos. A selecção do reprodutor deve ter em conta critérios zootécnicos e critérios
sanitários. O reprodutor escolhido deve ser um melhorador para que a sua descendência seja mais apta, com os
“melhores genes” e mais produtivos.
Os animais candidatos reprodutores estão ainda sujeitos
a uma série de requisitos legais que devem ser cumpridos para que sejam asseguradas algumas normas de não
propagação de doenças por via da inseminação artificial,
preenchendo assim os critérios sanitários.
Os animais devem provir de explorações oficialmente indemnes para doenças como a tuberculose, leucose, brucelose e paratuberculose e ainda terem resultados negativos
para o teste serológico IBR e BVD. Cumprindo estes requisitos é dada autorização para entrarem na exploração (CCS).
Após entrada na exploração, estes futuros reprodutores
ficam isolados dos restantes animais da exploração, num
local denominado quarentena. Este local deve estar longe do estábulo principal onde estão os restantes reprodutores e possui regras de segurança de acesso restrito
a trabalhadores da exploração. Na quarentena irão permanecer 28-30 dias, de acordo com a legislação. Sendo
que neste período de quarentena os animais são desparasitados e são realizadas lavagens prepuciais para testar
Trichomonas foetus e Campilobacter foetus, que deverão
ser negativas. Perto do fim da quarentena são novamente realizadas provas sanitárias ao animal e só com novos
resultados negativos é que o animal poderá passar ao estábulo principal e se juntar aos outros reprodutores. Todos
os reprodutores do centro realizam anualmente as provas
sanitárias acima referidas.

uma zona de descanso, mais suave, eventualmente com
borracha e até serrim ou areia, e outra zona mais dura e
que lhe permita movimentar-se um pouco e aceder à alimentação. A box deve estar limpa e seca.
O animal deve ser lavado diariamente para que não acumule detritos de sujidade no seu pêlo, devendo ser dada
especial atenção à zona ventral do animal. Esta zona deve
estar sempre lavada e seca nos momentos antes da colheita de sémen, para que o nosso produto, o sémen, não
seja conspurcado e automaticamente rejeitado. Outro
cuidado especial a adoptar, principalmente no inverno,
é tosquiar esta mesma zona para que a sua higienização
seja mais fácil, uma vez que o pêlo, nesta fase do ano tende a estar um pouco mais comprido.
Maneio Alimentar e Cuidados Preventivos
Independentemente da rotina de colheita do animal, os
reprodutores devem ser movimentados regularmente e
até fazerem algum exercício. A condição corporal dos reprodutores deve ser observada regularmente pelo médico
veterinário do centro de colheita ou outro técnico designado para o efeito e devem ser feitos ajustes alimentares
para que os reprodutores confinados não padeçam de
problemas devido ao excesso de peso.
As patologias nestes animais sao maioritariamente devido
a doenças podais, exactamente devido ao facto de serem
animais que, dependendo da raça, poderão atingir mais
de 1000 kg. Todo o maneio alimentar tenta combater este
tipo de doenças, tendo especial atenção ao fornecimento
de fibra de boa qualidade e o baixo nível de proteína.
A aparagem correctiva e preventiva anual das úngulas
é também um dos cuidados que devem ser assegurados.
Treino do Animal para a Colheita

Limpeza dos Animais e Instalações e Cuidados
Os trabalhadores do CCS devem estar familiarizados com
o comportamento destes animais e devem ser instruídos
para tal, pois as diferenças comportamentais entre machos
e fêmeas são bastante notórias na lide diária. Idealmente
todos os reprodutores devem ser manuseados por meio
de uma corda presa ao arganel. Num centro de colheita é
preferível que todos venham descornados por motivos de
segurança, embora isso nem sempre aconteça.
Os cuidados de limpeza das instalações e dos animais devem ser diários e minuciosos. A jaula ou box de descanso
do animal deve estar concebida para lhe proporcionar
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Por norma, a colheita de sémen faz-se por meio de uma
vagina artificial, embora também se possa recorrer a electroejaculador em situações excepcionais.
Os animais são deslocados das suas box de descanso até
uma arena ou sala. Esta sala/arena deve estar preparada
para os animais entrarem e movimentarem até ao manequim. O piso da arena de colheita devem ser mole, firme
e facilmente higienizável.
O manequim pode ser um touro, macho castrado ou manequim artificial. Nos Centro de Colheita de Sémen da Lusogenes é utilizado um touro, com temperamento calmo

e mais permissivo. Os touros são treinados a saltar para o
manequim, aproveitando o comportamento hierárquico
entre eles. Quem manuseia os touros deve estar presente
neste treino para que o animal se sinta confiante a realizar
o salto sem receio do tratador que manuseia e do técnico
que faz a colheita. Este é um jogo de paciência em que
normalmente conseguimos o nosso objectivo.

Existem ainda alguns “truques” que podem estimular a líbido do reprodutor, como por exemplo mudar o manequim
de lugar, existência de zona de espera, fazer a falsa monta.
Acima de tudo é necessário observar o animal e perceber
o seu temperamento para que se consiga ter sucesso na
colheita, pois todos os reprodutores são diferentes mesmo dentro da mesma raça.

Depois de treinado, o reprodutor deve ir regularmente à
sala de colheita para que se consiga criar uma rotina, optimizar a produção de sémen desse reprodutor.

O sémen é colhido e observado em laboratório, pelo
médico veterinário responsável pelo centro de colheita e
após sua aprovação este é processado laboratorialmente e embalado em palhinhas identificadas de 0,25ml ou
0,5ml conforme o caso. Depois de estabilizado em frio, o
sémen é congelado em azoto líquido e colocado em quarentena (1 mês). Passado esse período, uma amostra deste
sémen volta a ser avaliada e é dada a livre prática, ou não.

Colheita de Sémen e Quarentena do Sémen
A programação da colheita de sémen deve ser realizada
por forma a agrupar os animais a vir à sala ou arena de
colheita. Esta programação deve ter em conta as necessidades comerciais do sémen dos reprodutores, a criação
de rotinas dos animais por forma a optimizar a produção
e acima de tudo a hierarquia da sala. Há pormenores que
podem perturbar o reprodutor e afectar a colheita de sémen, como tal este momento apesar de ser agitado deve
decorrer dentro de muita tranquilidade.

A produção de sémen congelado passa por diferentes
fases e uma delas está dependente da escolha do reprodutor e de todos os cuidados em seu redor.
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QUALIDADE DE CARNE
& CARNE DE QUALIDADE
ANA DE MIRA GERALDO - ENG.ª ZOOTÉCNICA, DOUTORADA EM QUALIDADE E PRODUTIVIDADE ANIMAL

Por definição, qualidade é “o grau de utilidade esperado ou
adquirido de qualquer coisa, verificável através da forma e
dos elementos constitutivos do mesmo e pelo resultado
do seu uso”. Trata-se de um conceito subjectivo, directamente relacionado com as necessidades e experiências
de cada um, e é influenciado por inúmeros factores como
o tipo de produto ou de serviço, a cultura, a religião, e as
expectativas.

Qualidade atractiva

Mas, e qualidade de carne?

Não só características físicas como a cor e a infiltração
de gordura, ou as características organolépticas, estão relacionadas com qualidade atractiva da carne. Processos
diferenciados de produção, de maneio, de conservação,
são atributos considerados como atractivos. Por norma
estes têm um lugar de destaque nas embalagens, são
exemplos as certificações (DOP, IGP, ...), o bem-estar animal, ou processos de maturação.

Este é um conceito que poderá ter diferentes definições
consoante a pessoa que o avalia. Se pensarmos na cadeia
produtiva da carne e nos seus diferentes intervenientes,
cada um deles terá a sua noção de qualidade de carne.
Para produtores de animais certamente que este conceito
está relacionado com um nível óptimo de produção de
acordo com aqueles que são os seus recursos disponíveis;
para engordadores estará associado ao maior rendimento
de carcaça; para talhantes e vendedores em geral, qualidade será sinónimo de boa aparência e elevada vida de
prateleira; e para o consumidor final engloba o aspecto e
também o preço.
No entanto, e uma vez que falamos de um alimento, a
avaliação efectiva da carne e a sua caracterização quanto à qualidade, ocorre efectivamente nos momentos de
compra e de consumo.
Quando pensamos em qualidade de qualquer alimento,
sem dúvida que o primeiro ponto que consideramos é a salubridade deste, e a nossa própria segurança ao consumi-lo
– a carne não é excepção. A certeza de que é proveniente
de animais saudáveis, cujo produtor cumpriu com as regras
e normas em vigor, assim como no abate e na desmancha,
passando pelo embalamento e transporte até ao ponto de
venda, constituem o que chamamos de qualidade hígio-sanitária ou de segurança. Por outro lado, quando compramos ou consumimos carne, contamos à partida que
contenha os nutrientes que lhe são característicos. Ou seja,
consideramos a chamada qualidade nutricional. Um factor
que nos leva a comprar ou a consumir determinada carne
é sem dúvida o seu aspecto. Cor, firmeza e marmoreio são
exemplos de características relacionadas com a qualidade
visual. E por fim, todos queremos ter uma experiência agradável quando consumimos carne, ou seja, procuramos a
sua qualidade gustativa.
Podemos dizer que estes atributos qualitativos constituem
a denominada qualidade óbvia. Esta é, à partida, atingida
quando se cumprem um conjunto de regras desde a produção até à comercialização.
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Existem outras características que se enquandram naquilo
que denominamos como qualidade atractiva. Aqui, sem
dúvida que o factor individual de cada consumidor está
em destaque, uma vez que o que poderá ser atractivo
para alguns, pode não ter qualquer relevância para outros
nichos de consumidores.

Características físicas e organolépticas da carne
A qualidade da carne está dependente de inúmeros factores que podem ser mensurados e assim levar a uma
classificação.
Cor
A cor é das características da carne mais associada a qualidade, tendo um papel muito importante na escolha pelo
consumidor.
A substância que determina a cor da carne é a mioglobina
(proteína envolvida nos processos de oxigenação do músculo), podendo ser encontrada na forma de desoximioglobina, oximioglobina e metamioglobina - formas estas
que conferem diferentes tonalidades à carne.

A concentração desta proteína é influenciada por vários factores, nomeadamente idade e sexo do animal,
tipo de músculo, actividade física. Ou seja, factores
que influenciam a cor da carne.

No entanto, as características organolépticas como a
frescura, tenrura e palatabilidade, são atributos sensoriais
que dificilmente podem ser medidos por instrumentos.
Carne de qualidade

Capacidade de retenção de água
Como o próprio nome diz, esta propriedade está relacionada com a intensidade com que a carne armazena total ou parcialmente a sua própria água, podendo
ser avaliada em três momentos – quando nenhuma
força é aplicada, após aplicação de força mecânica ou
após aplicação de calor.
Uma fraca capacidade de retenção de água é sinónimo de maus procedimentos, provocando prejuízos
económicos para a fileira da carne.
Maciez
A maciez da carne é talvez a principal característica
que os consumidores procuram. Pode ser definida
como a facilidade com que a carne se mastiga. São
vários os factores que a influenciam: genética, sexo,
idade, alimentação, tipo de músculo, pH, velocidade
de arrefecimento da carcaça, maturação...

Pensando na fileira da carne e em todos os seus intervenientes considerando também o consumidor final,
sem dúvida que todos procuram carne de qualidade.
Mas para termos um produto ao qual possamos atribuir uma qualidada elevada e/ou distinta, é fundamental que em toda a fileira, nos seus diferentes tempos
e fases de produção, esteja presente a noção de que
o produto “carne de qualidade” está dependente de
todos os seus intervenientes: no produtor - desde o
momento em que escolhe a genética dos seus animais, decide a sua alimentação até ao tipo de maneio
que pratica, no abate - desde a chegada dos animais
e condições de abegoaria até à refrigeração das carcaças, na desmacha, embalamento, transporte, armanezamento, colocação em loja, corte até ao modo de
confecção.
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FEIRAS, EXPOSIÇÕES E CONCURSOS,
IMPORTÂNCIA E PREPARAÇÃO
PEDRO SANTOS VAZ
As exposições e concursos, normalmente realizados no
âmbito de feiras agrícolas, são oportunidades para dar
a conhecer as raças e os seus melhores exemplares,
fomentando o melhoramento genético e promovendo
os contactos entre criadores, consumidores e público
em geral.
Do ponto de vista do criador, são também oportunidades
de negócio, de alargar a rede de contactos, promover os
seus animais e valorizar o seu trabalho. São ainda excelentes oportunidades de fomentar a participação dos mais
novos, assegurando a continuidade dos eventos e incentivando a permanência na actividade pecuária. A participação dos jovens é uma forma de desenvolvimento do
seu sentido de responsabilidade, da auto-confiança, capacidade de trabalhar em equipa e de lidar com as vitórias e
derrotas, para além de uma forma privilegiada de aprender
sobre morfologia, bem-estar e maneio dos animais.
No entanto, a participação neste tipo de eventos é dispendiosa, requer muito trabalho e muitas horas de dedicação.
Para que se possa tirar partido do investimento financeiro
e laboral realizado, é necessário ter em atenção alguns
pontos fundamentais. Durante todo o período em que
decorre a feira, desde a abertura ao encerramento, os animais devem estar sempre limpos, com espaço suficiente
entre eles, as camas em bom estado, os corredores limpos
e arrumados, livres de objectos que dificultem a passagem
dos visitantes ou a visualização dos animais. Também o
equipamento se deve encontrar arrumado e em bom
estado de limpeza, bem como os alimentos dos animais.
O estrume deve ser correctamente armazenado fora da
área de exposição e o lixo depositado nos recipientes
próprios. A área de exposição deve ser apelativa para os
visitantes, com os quais os criadores devem ter sempre
uma atitude cortês, estando disponíveis para prestar esclarecimentos sobre a raça e os animais expostos. Cortesia
que deve ser alargada aos restantes participantes, fomentando a camaradagem, a partilha de experiências e conhecimentos e o espírito desportivo da competição. Cada
criador deve ter bem visível, disponível e apelativa publicidade à sua exploração, de forma a potenciar os contactos
resultantes da participação na feira e que, muitas vezes, só
se concretizam posteriormente, na exploração.
A preparação da feira, seja ela uma mera participação
numa exposição ou a apresentação de animais a concurso, deve começar meses antes, na exploração. A selecção,
o treino e a preparação dos animais são processos morosos que exigem muita calma e paciência aos manejadores, cada animal tem o seu tempo e reacções próprias.
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No caso da apresentação de animais com cabresto, o treino deverá começar, por uma questão de facilidade e segurança, logo após o desmame. Seleccionado um grupo
de vitelos, estes são colocados num parque de pequenas
dimensões onde o manejador entrará calmamente, começando por tocar suavemente nos animais, passando
a coçar a linha dorso-lombar. Após estar habituado ao
contacto, deve ser-lhe colocado um cabresto de nylon
macio e deixá-lo andar com o cabresto colocado alguns
dias para que se habitue. Idealmente o cabresto deverá ser
retirado à noite e recolocado de manhã.
Após estar habituado ao cabresto, deve-se começar por
prender o animal a uma cerca, durante curtos períodos de
tempo (não exceder os 15 a 20 minutos). A prisão deve ter
cerca de 30 cm e o nó ser fácil de desatar para o caso de
o vitelo cair e ser necessário libertá-lo rapidamente. Quando o vitelo deixar de puxar e permanecer calmo, deve-se
começar a prendê-lo com a cabeça alta para que se habitue a uma postura correcta (cabeça elevada e membros
paralelos). O treino inicia-se pela movimentação suave e
controlada do vitelo, com paragens frequentes e mudanças de direcção para que se habitue às manobras e o seu
manejador ao comportamento do animal.
Após estar habituado a caminhar sem puxões e a mudar
de direcção, deve-se adicionar o stick, começando por o
utilizar para coçar a barriga do animal e depois para ajudar
a colocar os membros na posição correcta. O treino deve
ser sempre realizado simulando a presença em pista.
Para além do treino é necessário que o animal se apresente com boa condição corporal e com o pelo em bom
estado. A tosquia frequente, escovagem e banhos favorecem o crescimento e boa condição do pêlo. Um a dois
meses antes do concurso deve-se proceder ao arranjo
das úngulas e três semanas antes à tosquia do animal (em
particular a cabeça e barbela). Até ao dia da feira o animal
deve ser escovado e lavado frequentemente.
Já na feira o animal deve ser tosquiado novamente. Uma
boa tosquia pode ajudar a disfarçar as debilidades morfológicas do animal, daí que a sua preparação e realização
deve ser cuidada. Para contribuir para uma maior capacidade do animal, a água pode ser parcialmente restringida
até momentos antes do concurso. Alimentos como polpa
de beterraba e luzerna também contribuem para dotar o
animal de maior capacidade.
No dia do concurso os animais devem ser lavados, secos,
com a ajuda de secador de cabelo, e alimentados duas
horas antes.

Para o sucesso em pista é também fundamental uma boa
aparência e comportamento do manejador. Este deve
apresentar-se de camisa, calças e botas de deve analisar
previamente a pista: o local de entrada e saída, o sentido
de deslocação ao longo da pista, o nivelamento, os locais de primeira e segunda colocação e a sua orientação.
O manejador poderá levar uma escova e um pano no bolso para pentear o animal ou limpá-lo durante os momentos em que está colocado. Durante a permanência em
pista, o manejador deverá estar sempre atento à posição
do juiz e à postura do animal, que deve ser corrigida sempre que necessário. Enquanto circula o manejador deve
segurar o cabresto (que deverá ser de couro) com a mão
direita e o stick com a mão esquerda, de forma paralela ao
corpo, após a colocação do animal, o manejador deverá
trocar as mãos passando a segurar o stick na direita e o cabresto na esquerda, colocando-se de frente para o animal.
O stick deve ser utilizados para ajudar a corrigir a posição

do animal e excepcionalmente para moderar o seu andamento, através de toques suaves no focinho. Deverá ser
sempre mantido um espaço constante entre os animais
em pista e suficiente para que o juiz possa contornar qualquer animal sem constrangimentos.
O juíz pode questionar o manejador sobre o animal,
devendo este estar preparado. Algumas das perguntas
mais frequentes prendem-se com a idade do animal, o
progenitor, o peso estimado, no caso das fêmeas se esta
se encontra gestante e de quanto tempo, a alimentação
fornecida e, até, o preço da carne.
A participação profissional em concursos e exposições é
exigente e dispendiosa, no entanto, se bem programada
e executada, pode ser uma das melhores formas de promoção de uma exploração, de estabelecer contactos e
potenciar as vendas.

APRESENTAÇÃO DE ANIMAIS
EM CONCURSOS / SHOWING ANGUS
CATTLE
BRITNEY CREAMER

PT
São 22h30 e, enquanto a maioria já está enfiada na cama,
esta criadora de Angus e empresária pode ser encontrada
a escolher touros para Inseminação Artificial e a fazer emparelhamentos na esperança de criar o próximo vitelo Angus extraordinário. Britney Creamer não é a típica mulher
da sua geração, pelo contrário é uma mulher apaixonada
pela agricultura, a criação de Angus e adora os desafios e
adversidades que a indústria agrícola acarreta. Ela é a terceira geração de criadores de Angus e a quinta geração de
agricultores e criadores de animais da sua família, sendo
co-proprietária da exploração Lazy JB Angus, gestora de
vendas numa empresa de alimentação animal, vendedora
de embriões e uma versátil empresária e empreendedora.
Sempre à procura da próxima oportunidade e a trabalhar
enquanto outros dormem, ela aposta no seu método e
trabalha para crescer na indústria pecuária e na apresentação de animais em concursos.
A participação em concursos da raça Angus está-lhe no
sangue; o seu avô teve a sua primeira novilha Angus para
concurso aos 6 anos, como um presente de Natal. Tanto o seu pai como a sua mãe apresentaram animais em
concursos enquanto cresciam e o seu irmão mais velho
concorreu ao seu lado no Programa Júnior. Toda a família Creamer continua a participar em concursos de nível
nacional por todos os EUA. A carreira da Britney enquanto manejadora de animais de concursos começou aos
cinco anos de idade, apesar de demasiado jovem para
concorrer no Programa Júnior ela podia concorrer com
adultos e assim continuou até aos oito anos, altura em
que pôde oficialmente integrar o Programa 4-H. Ver o
seu irmão a concorrer no Programa 4-H e nos concursos

de Angus apenas aumentou o seu desejo de competir
com outras crianças assim que tivesse idade. “Eu não podia esperar para pegar no cabresto do meu próprio animal e levá-lo para a pista, por isso, até eu ter idade para
o 4-H eu ajudava o meu irmão a lavar, secar e preparar
o pêlo nos seus projectos, contanto os dias até poder
ter oficialmente os meus próprios”. Apresentar animais
em concursos e envolver-se na criação da raça Angus,
ensinou a Britney e ao seu irmão Brandon uma ética de
trabalho que continuou a ser-lhes útil enquanto estudavam no Ensino Superior e se reflecte diariamente nas
suas carreiras fora da exploração. Através da participação
em concursos de Angus, tanto Britney como Brandon,
receberam bolsas de estudo para o Ensino Superior,
ambos colaborar no National Junior Angus Board of
Directors como Presidente e Vice-Presidente e viajaram
pelos EUA participando em workshops, dando apoio a
outros membros e tomando decisões que influenciaram
a maior associação juvenil de criadores do mundo. Britney teve a honra de se consagrar a manejadora Campeã
do 2010 National Junior Angus Showmanship e ela e o
seu irmão ganharam numerosos concursos de âmbito
nacional. Apresentar animais foi um marco nas suas vidas que lhes proporcionou muitas oportunidades e lhes
ensinou lições que de outra forma não teria aprendido.
Nos Estados Unidos da América mais de 98% dos agricultores e criadores de animais estiveram envolvidos num
programa agrícola para jovens. Organizações e actividades como apresentar animais em concursos foram as bases para muitos jovens se tornarem médicos, advogados,
empresários, atletas profissionais, agricultores e criadores
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de gado. Pessoas que um dia apresentaram animais em
concurso estão a graduar-se com louvor em algumas das
universidades mais prestigiadas dos EUA, a tornar-se políticos e funcionários públicos de topo e ajudam a desenvolver o seu país e a agricultura nacional. Cada um destes
indivíduos quando questionados sobre o que teve mais influência naquilo em são hoje respondem sem hesitar: “estar envolvidos num programa agrícola para jovens e apresentar animais em concurso levaram-nos a serem quem
hoje são”. Não há muitas outras actividades ou organizações que ensinem aos jovens o sentido de responsabilidade como o apresentar animais em concurso faz, outras
actividades não os ensinam como reagir a tratar de um
animal doente, como é aceitar a morte e como perceber,
numa idade tão jovem, os sacrifícios que os agricultores
fazem para produzir comida e alimentar o mundo. Criar e
concorrer com animais
é um trabalho ingrato
mas ensina os jovens a
apreciarem as pequenas
coisas da vida, ensina-os
a trabalharem com a família e os amigos para
alcançarem um objectivo e ensina-lhes valores.
Sem os programas para
jovens (4-H, FFA), associações de criadores e
concursos pecuários a
produção agrícola perderia notoriedade e ainda menos pessoas compreenderiam de onde
vem o que comem ou
teriam vontade de produzir alimentos para o
mundo.
A National Junior Angus
Association é a maior
associação juvenil de
criadores do mundo,
sendo reconhecida por
todos os jovens que
apresentam animais em
concursos. Com mais
de 6000 membros júniores activos de todas
dos EUA e do Canadá a
associação foi fundada em 1956 para incentivar os jovens
a envolverem-se nos projectos de machos castrados e novilhas e desenvolverem as suas competências e carácter.
Este programa inclui associações estatais e eventos, tem
o seu próprio conselho de administração júnior que gere
a organização sob a supervisão de conselheiros adultos,
oferece estágios, concursos de construção de personagens e concursos de animais, bolsas universitárias e muito mais. Os jovens que são membros desta associação
tornam-se mais tarde membros adultos e permanecem
activamente envolvidos na promoção da raça Angus e no
negócio da produção de carne. Kathi, a mãe de Britney
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Creamer, foi um membro activo do Programa Angus Júnior concorrendo em concursos locais, estaduais e nacionais. “A minha mãe é o verdadeiro reflexo do Programa
Angus Júnior e da influência nos jovens da participação
em concursos. Ela está actualmente envolvida na Associação, apoia a associação juvenil e os programas de jovens e
é uma defensora da raça Angus e do negócio da carne no
seio da sua comunidade e do estado”, observa a Britney.
Tem sido afirmado por muitos que apresentar animais em
concursos simplesmente ajuda a criar pessoas melhores.
Isso pode ser visto ao longo dos EUA nas relações de
amizade, parcerias de negócios e percursos de carreira
por aqueles que um dia apresentaram animais ou ainda o
fazem hoje. “Apresentar animais em concursos e envolver-me em programas de agricultura enquanto jovem permitiram-me ser quem sou
hoje do ponto de vista
profissional. Enquanto
crescia tive a oportunidade de me envolver
no atletismo, mas eu
devo toda a minha vida
à minha família e aos
concursos de animais.
Participar em concursos não é me permitiu crescer enquanto
pessoa e estabelecer
amizades para a vida,
mas também permitiu à nossa exploração
ser crescer e ser reconhecida a nível nacional. Nós utilizamos os
concursos como uma
forma de promover a
nossa genética junto
de a pessoas que normalmente não viajariam
até à nossa exploração.
É também uma excelente forma de desafiar
colegas criadores a produzirem os melhores
exemplares
possíveis
da raça Angus”, afirma
Creamer. Nos EUA mais
animais são apresentados com cabresto do que soltos, e esta forma de concurso permite ainda maiores desafios aos criadores no
sentido de aperfeiçoarem os seus métodos de criação.
Também permite aos juízes estarem ainda mais próximos
dos animais e comentarem os animais de forma que os
seus criadores possam fazer alterações nos seus efectivos
e nas suas decisões de criação para o melhoramento da
raça. Por isso, não só a participação em concursos permite formar melhores pessoas, mas também melhores
animais.

EN
It’s 10:30pm and while most would be tucked into bed for
the evening, this Angus breeder and businesswoman can
be found strategically making breeding selections for A.I.
and pairing bulls with cows in hopes of creating the next
great Angus calf. Britney Creamer is not the stereotypical
woman of her generation, instead she is a woman that is
passionate about agriculture, Angus cattle and loves the
challenges and adversity working in the ag industry bring.
She is a 3rd generation Angus breeder & 5th generation
farmer and rancher, a co-owner in her family’s Angus
operation Lazy JB Angus, a sales manager for a livestock
nutrition company, an embryo broker and all-around businesswoman and entrepreneur. Always looking for the next
opportunity and working while others sleep she credits
her work ethic and drive to growing up in the cattle industry and showing cattle.
Angus cattle and showing cattle are in her blood; her grandfather got his first Angus heifer to show when he was 16
as a Christmas present, both her mother and father showed cattle growing up and her older brother competed
alongside Britney while in the junior program. The entire
Creamer family still show together competing across the
United States at a National level today. Britney’s show career began at the age of 5, although too young to compete in the junior program she was eligible to show against
the adults and continued to do so until she was 8 years
old and could officially join the 4-H program. Watching
her brother compete in the 4-H and Angus shows only
fueled her desire to compete with the other kids when
she was old enough. “I couldn’t wait to grab the halter of

my own animal and lead it into the ring, so until I was old
enough for 4-H I would help my older brother wash, dry
and work hair on his projects simply counting down the
days until I could officially have my own” she says. Showing livestock and being involved with Angus cattle taught
Britney and her brother Brandon a work ethic that went
on to serve them well while pursuing higher education in
college and are reflected daily in their careers outside of
the ranch. Through showing Angus cattle both Britney and
Brandon received scholarship money to help fund their
college educations, both served on the National Junior
Angus Board of Directors as Chairman and Vice Chairman
and traveled the U.S. attending workshops, assisting other
members and making executive decisions that affected
the world’s largest junior breed association. Britney had
the honor of being named the 2010 National Junior Angus
Showmanship Champion and she and her brother raised
numerous national champions. Showing cattle was a stepping stone in their lives into opportunities many never
get to experience and taught them life-long lessons that
wouldn’t otherwise have been learned.
In the United States over 98% of today’s farmers and ranchers were once involved in a youth agriculture program;
4-H, FFA or a breed association of some kind. Organizations and activities such as showing livestock have been
the foundation for young people that have gone on to be
doctors, lawyers, business owners, professional athletes,
farmers and ranchers. People that once showed cattle are
graduating with honors from some of the top universities
in the country, becoming politicians and government officials and helping make an impact on their country and
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the future of agriculture within their country. Each one of
these individuals when asked what had the most impact
on who they are today or where they are all say without
hesitation, “being involved in an agriculture program and
showing livestock led them to where and who they are
now”. Not many other youth activities or organizations teach young people the responsibility showing cattle does,
other activities don’t teach them how to react and care
for a sick animal, what it’s like to have to accept death and
how to understand at a young age the sacrifices people
make to raise food to feed the world. Raising and showing
livestock is a thankless job but it teaches young people an
appreciation for the small things in life, it teaches them to
work with family and friends to accomplish a goal and it
teaches them values. Without programs such as 4-H, FFA,
breed associations and livestock shows we would lose
sight of production agriculture and even fewer people
would understand where their food comes from or be willing to grow and produce food to the world.
The National Junior Angus Association is the world’s largest junior breed organization and recognized by all young people that show cattle. With over 6,000 active junior
members from all parts of the United States and Canada
the NJAA was established in 1956 to encourage young
people to become involved with Angus steer and heifer
projects and develop their skills and character. This junior
program offers state associations and events, has its’ own
Junior Board of Directors that run the organization with
guidance from adult advisors, offers internships for future careers, character building contests and cattle shows,
college scholarships and much more. The juniors that are
members of this association then become adult members
who remain actively involved in the promotion of Angus
cattle and the beef business. Britney Creamer’s mother,
Kathi was an active member in the Junior Angus program
growing up and competing at shows at the local, state and
national level. “My mother is a true reflection of the Junior Angus program and what showing cattle at a young
age does for people. She is now actively involved in the
adult association, assists with the junior association and
4-H programs, and is an advocate for Angus cattle and
the beef business within her community and state” Britney
remarks.
It has been said by many that showing cattle simply builds
better people. It can be seen throughout the U.S. in the
friendships, business partnerships and career paths by
those that once showed cattle or still do today. “Showing
cattle and being involved in ag programs at a young age
allowed me to be who I am today and where I am from a
career standpoint. Growing up I had the opportunity to be
heavily involved in athletics, but I credit every part of my
life to my family and showing cattle. Not only did showing
Angus cattle allow me to grow as a person and connect
with lifelong friends, but it has allowed our ranch to grow
and become nationally recognized. We utilize the cattle
shows as a way to market our genetics to other people
that would not normally travel to our ranch. It is also a
great way to competitively challenge fellow breeders to
produce the best possible Angus beef cattle” Creamer
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says. In the U.S. more cattle are shown on halter than
they are loose as this form of competition allows for even
greater challenges to producers to perfect their craft of
raising good cattle. It also allows the judges to get an even
closer look at the animals and critique the cattle in ways
that promote producers to make changes to their herds
and breeding decisions for the betterment of the breed. So
not only does showing cattle build better people it builds
better cattle!

Better Breeding
For two decades, our animal
DNA tests have enhanced
selection, breeding and
marketing decisions. Today,
Neogen is a world leader
in genomic solutions and
services.
Our customers can choose solutions from our
extensive testing portfolio to make profitable
choices about their future herds. Our many
services include:
• Igenity® Beef
• DNA screening for parentage,
• Commercial traits, genetic recessives and
causative mutations
• Genotyping to determine genetic merit &
genomic breeding values

Contact us today for more information
on our genomic solutions.

Tel: + 44 (0) 1292 526 094 • Fax: + 44 (0) 12925 525 601
Email: neogen_genomics@neogeneurope.com • Web: genomics.neogen.com/uk
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ENTREVISTAS A CRIADORES
“Ahora a mis 40 años tengo la sensación de trabajar en lo que me gusta y
con los animales que quiero.”
Ignácio Calvo

Com uma preocupação constante com o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental, pretende atingir uma
pegada de carbono zero, estando todo o circuito produtivo (exploração, matadouro, restaurante) a menos de 50
km de distância.

5 ANGUS
A empresa “5 ANGUS”, propriedade de Ignácio Calvo, localiza-se em Villaseco de los Reys, na região de Salamanca.
Tem uma área de cerca de 200ha e um efectivo composto
por 50 vacas de raça Avileña e cruzadas e 20 vacas e 10
novilhas Aberdeen-Angus que pastam na exploração Mozodiel de Marchagón, sendo o sistema de exploração o típico do montando salamantino, com condições climáticas
e orográficas que exigem animais rústicos.
A criação de animais Aberdeen-Angus teve início em 2015,
com 5 fêmeas de 8 meses adquiridas à exploração Garrisan cujos ascendentes tinham origem em explorações de
Portugal. Dessa aquisição inicial surge o nome da exploração: 5 ANGUS!
A docilidade e a facilidade de maneio foram determinantes
na escolha da raça e Ignácio Calvo procura criar animais
com tamanho moderado e adaptados ao seu sistema de
exploração. O criador recorre à Inseminação Artificial a
tempo fixo, tendo já feito uma pequena experiência com
transferência embrionária. Tem dois touros na exploração:
HS Gambit e Peramato El Señorito. O acabamento dos
animais é realizado em feedlot, com alimento concentrado seleccionado e produzido numa moagem localizada
perto da exploração.
Todo o trabalho na exploração tem como preocupação
o bem-estar animal e a sustentabilidade e o grande objectivo da exploração é a produção de carne de elevada
qualidade. Assim surgiu um projecto complementar: o
restaurante Angus Deli, gerido pelo chef Carlos Molera
Elvira, onde é possível degustar a carne proveniente da
5 ANGUS e comprovar a constante evolução decorrente
da selecção genética, da alimentação e dos cuidados de
maneio.
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O objectivo é ter dentro de cinco anos 90 a 100 vacas
Aberdeen-Angus pedigree e comerciais, sendo o sonho
alcançar as 100 vacas Aberdeen-Angus pedigree.
Ignácio Calvo é associado da Aberdeen-Angus Portugal
e da Asociación Espanola de Criadores de Ganado Aberdeen Angus e vê com entusiamo o desenvolvimento do
trabalho técnico da AAPT.

“É um prazer trabalhar com uma raça
tão gratificante e que nunca nos deixa ficar mal!”
Sónia Liz

HERDADE SERRA BRAVA
Localizada na Herdade Serra Brava, Póvoa de São Miguel,
a exploração BussulaTarget tem exclusivamente animais puros de raça Aberdeen-Angus, criando apenas
animais pretos, o que, mais do que uma opção, é já
uma imagem de marca. Toda a produção está também
certificada em Produção Integrada.
Após a aquisição da propriedade, pretendiam escolher
uma raça que se adaptasse quer à região quer ao sistema
de exploração que preconizavam: produção de reprodutores em regime extensivo. A raça Aberdeen-Angus foi a
opção lógica, quer pela expansão da raça a nível mundial,
quer pelas suas característias zootécnicas, quer ainda pela
elevada qualidade da sua carne.
Iniciaram a criação da raça Aberdeen-Angus importando
50 fêmeas e um macho da Irlanda, na selecção dos quais
tiveram a ajuda do criador Roland Winter.

Actualmente a exploração ainda se encontra em crescimento, sendo o efectivo actual de 73 fêmeas adultas e
dois touros reprodutores: HSB King K7941 e Agriangus
Tigre H0699. Recorrem à inseminação artificial apenas
como forma de aumentar a variabilidade genética do
efectivo e recentemente utilizaram os touros Bova Lord
Bonanza N266 e Quaker Hill Perfect Ten 4a7.
A participação frequente em Feiras, Exposições e no concurso nacional tem trazido ganhos de notoriedade e com
isso uma evolução positiva do mercado. Sónia e Filipe Liz,
proprietários, salientam ainda o papel da Associação no
aumento da fiabilidade e credibilidade da informação do
Livro Genealógico, com particular relevo para a obrigatoriedade de realização de testes em todos os animais, e na
divulgação da raça e da carne, manifestando por isso o
seu desejo de ver uma ainda maior participação dos criadores na vida da Aberdeen-Angus Portugal.
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II CONCURSO IBÉRICO
DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO
No âmbito da EXPOMOR, que decorreu entre 28 de Agosto e 2 de Setembro, teve lugar, no dia 1, Domingo, o II Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus que contou com o
apoio da Priefert, ProbiFarmer, Nanta, Lusogenes e Semex.
Perante uma numerosa assistência, foram apresentados
em pista 34 animais das explorações Agropecuária Herdade das Silveiras, António Manuel Torres Alfacinha, MVE –
Serviços Médico Veterinários, Bússola Target, Herdade do
Sobral e José Francisco Figueira Lampreia, tendo sido apurados os três primeiros classificados de cada uma das seis
classes a concurso, Campeão Fêmea, Campeão Macho,
Campeão dos Campeões e Melhor Criador.
Julgou o concurso Aidan Moloney, juiz irlandês com vasta
experiência e que saudou os criadores portugueses pela
qualidade dos animais apresentados. Criador de Angus
desde 1987 tem actualmente uma exploração com 20
vacas de raça Aberdeen-Angus, sendo também criador
de cavalos. Desempenhou diversas funções directivas na
Irish Angus Cattle Society da qual foi eleito Presidente em
2001, o mais jovem a alguma vez desempenhar o cargo.

Ao longo dos anos tem julgado vários concursos regionais
incluindo, por duas vezes, o Concurso Nacional. Em 2017
foi juiz do All Ireland Supreme Breed and RDS Show Champion, na feira de Strokestown, num certame comemorativo
dos cinquenta anos da Irish Angus Cattle Society.
Sagrou-se Campeão dos Campeões a novilha vencedora
da Classe de fêmeas dos 14 aos 24 meses, de nome Zambujal Red Fox K8836, uma filha do touro RW Red Pablo
G6316 oriunda da exploração de António Manuel Torres
Alfacinha. O título de Campeão do Campeões foi disputado com o touro HS Invasor I0090, vencedor da Classe de
machos de mais de 24 meses e Campeão Macho, oriundo
da exploração Agropecuária Herdade das Silveiras SA.
O título de Melhor Criador foi conquistado por António
Manuel Torres Alfacinha.
A Aberdeen-Angus Portugal felicita todos os criadores presentes e agradece às empresas que apoiaram o concurso,
possibilitando o seu sucesso e espera contar com todos na
III edição deste certame em 2020.

Resultados do II Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus
1ª Classe – Fêmeas dos 6 aos 14 meses
Animal

Pai

Exploração

1 º Zambujal Red Moldura K4440
2018/12/10

R Ajshoj Knagsted (AI) (IMP)

António Manuel Torres Alfacinha

2 º HS Ellen K3908
2018/10/26

Bunlahy Mississipi (IMP)

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA

3 º MVE KIM K5332
2018/09/07

Peak Dot Outlook 271C (AI) (IMP)

MVE – Serviços Médico Veterinários, Lda

2ª Classe – Fêmeas dos 14 aos 24 meses
1 º Zambujal Red Fox K8836
2018/05/24

Rei Red Clinton Safro H3459

António Manuel Torres Alfacinha

2 º Zambujal Red Peral K8790
2018/04/30

Rei Red Clinton Safro H3459

António Manuel Torres Alfacinha

3 º HS Red Mirti J7199
2017/11/04

RW Red Pablo G6316

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA

3ª Classe – Fêmeas com mais de 24 meses
1 º RW Red Peral G6324
2014/09/29

Poppelgaard E896 (IMP)

António Manuel Torres Alfacinha

2 º Zambujal Bril H8676
2015/09/30

Lanigan Red Jasper (IMP)

António Manuel Torres Alfacinha

3 º HS Eve G0049
2014/11/16

Lisduff Dickie J849 (IMP)

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA
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4ª Classe – Machos dos 6 aos 14 meses
1 º HS Kelly K7467
2018/10/15

Lisduff Kit R352 (IMP)

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA

2 º HS Kevin K7508
2018/11/20

HS Invasor I0090

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA

3 º MVE K-VIII K5328
2018/09/05

Peak Dot Outlook 271C (AI) (IMP)

MVE – Serviços Médico Veterinários, Lda

5ª Classe – Machos dos 14 aos 24 meses
1 º MVE Jacaré J5247
2017/10/01

MVE Guru G8512

MVE – Serviços Médico Veterinários, Lda

2 º HSB King K7941
2018/04/21

Lecarrow King (IMP)

Bussola Target, Lda

3 º Zambujal Krakatoa K8837
2018/05/24

Rei Red Clinton Safro H3459

António Manuel Torres Alfacinha

6ª Classe – Machos com mais de 24 meses
1 º HS Invasor I0090
2016/02/17

Luddenmore Knight K083 (IMP)

APS - Agropecuária Herdade
das Silveiras, SA

2 º Sobral Refran J6883
2017/04/19

SAV Resource 1441 (SS) (IMP)

SDAD Agro - Herdade do Sobral, Lda

3 º HS Red Diamant G0052

Poppelgaard E896 (IMP)

José Francisco Figueira Lampreia

Campeã Fêmea

Zambujal Red Fox K8836

António Manuel Torres Alfacinha

Campeão Macho

HS Invasor I0090

APS - Agropecuária Herdade das Silveiras, SA

Campeão dos Campeões

Zambujal Red Fox K8836

António Manuel Torres Alfacinha

Melhor Criador

António Manuel Torres Alfacinha
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CONCURSO
FEIRA AGRÍCOLA AÇORES
ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO
O Concurso das Raças Bovinas de Carne decorreu no dia
13 de Julho, tendo as secções 7, 8, 9 e 10 sido destinadas
aos animais da raça Aberdeen-Angus. O juiz do concurso
foi o Prof. Doutor Nuno Carolino, investigador do INIAVE.
Em seguida apresentam-se os resultados:

Resultados do Concurso de Bovinos da Raça Aberdeen-Angus
7ª Secção – Novilhas de 12 a 20 Meses
Animal

Pai

Exploração

1 º QT K Emily K7308

Dehilghla

Luís Fernando da Silva - Pico

2 º QT Kasuma Gold R1

Hector

José Orlando Ávila Goulart - Pico

3 º QT Qiwi Yalender K8884

Dehilghla

José Orlando Ávila Goulart - Pico

8ª Secção – Novilhas com mais de 20 meses
1 º EA Red Canyon Pica J3697

Deep Canyon

Emanuel da Silva Araújo - Faial

2 º EA Totora Nozeka I3694

Nozeka

Emanuel da Silva Araújo - Faial

3 º LCC Guta J8167

Cachafaz

Luís Carlos Cabral Correia - Faial

9ª Secção – Vacas Paridas
1 º Duedal Flora

Asterix

Emanuel da Silva Araújo - Faial

2 º Rosemine

Erroneus

Emanuel da Silva Araújo - Faial

3 º EA-Tocura Nozeka

Nozeka

Idília Maria Garcia Melo Silveira

10ª Secção – Touros Reprodutores com mais de 12 meses
1 º EA Peak Dot Cholo G0450

Resolute

Emanuel da Silva Araújo - Faial

2 º Cholo Bagual

Cholo G0450

Luísa Marial Amaral Vargas Bulcão - Faial

3 º Cholo Leão

Cholo G0450

Emanuel da Silva Araújo - Faial
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COMEMORAÇÕES DO 10º ANIVERSÁRIO
DA ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
7º DIA DE CAMPO
ACTIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO
O Dr. João Faugundes, Director de Serviços da Unicol
apresentou os valores de transferências de embriões a nível mundial, europeu e nacional, salientando que, apesar
do diminuto número e de algumas limitações esta técnica apresenta elevadas potencialidades da transferência
no melhoramento de bovinos de carne, como justificam o
número de embriões congelados importados.

As comemorações do décimo aniversário da Aberdeen-Angus Portugal – Associação de Criadores decorreram na
Ilha Terceira, Açores, berço e sede da Associação e integraram o sétimo Dia de Campo.
O programa das comemorações teve início na noite de dia
25 de Outubro, com um jantar de boas-vindas que decorreu em ambiente de convívio e boa-disposição entre todos
os participantes.
A programação do dia 26 começou nas instalações da Sociedade Musical Recreio da Terra Chã com um conjunto
de palestras sobre a raça, a sua história, o seu desenvolvimento e a actividade da Associação.
Foi exibida uma apresentação sobre os 10 anos da implementação da raça em Portugal e da Associação.
O secretário-técnico da raça, Helder Nunes, apresentou
seguidamente os dados do Livro Genealógico, a evolução
do efectivo e do número de criadores aderentes, deixando
promissoras expectativas sobre o crescimento da raça e a
comercialização da carne. Referiu ainda a importância do
BreedPlan como sistema de avaliação genética e as vantagens da sua utilização.
João Diogo Ferreira, médico-veterinário e Vice-Presidente do Conselho Técnico e Consultivo, realizou uma apresentação sobre a Monitorização Electrónica dos animais
criados em sistemas extensivos, referindo um conjunto de
equipamentos que facilitam a monitorização dos animais
mesmo a grande distância e que permitem identificar com
precisão momentos cruciais no desempenho produtivo e
reprodutivo, como os partos e cios. Referindo que apesar
de algumas limitações e de uma grande necessidade de
capacidade de análise dos dados os sistemas encontram-se
em permanente desenvolvimento, perspectivando o aumento da sua fiabilidade a curto prazo.
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Por fim, o Eng.º Joaquim Marçal, Técnico e Sócio da CERTIS, fez uma retrospectiva sobre a entidade certificadora
e a relação com a Aberdeen-Angus Portugal, referindo o
início do processo de certificação da rotulagem facultativa,
com a perspectiva de terminar o corrente ano com mais
de 8000 carcaças certificadas e a adjudicação de parte
do trabalho de campo referente ao Livro Genealógico do
continente e de Espanha. Terminou com a exibição de um
pequeno filme sobre a CERTIS.
O programa do Dia de Campo prosseguiu com uma visita
à exploração Quinta dos Talhões, criador cujo efectivo tem
por base animais importados da Alemanha, Irlanda, Reino

Unido e Dinamarca e que tem sido melhorado com recurso a Inseminação artificial e embriões de diversa origem.
Desde 2014 que esta exploração tem apostado também na
produção própria de embriões. Visita com excelente organização e que permitiu que os criadores participantes verificassem a elevada qualidade dos animais da exploração.
Apesar da chuva que se fez sentir o almoço, um churrasco
de carne Angus na Quinta do Galo, decorreu em ambiente
de festa e camaradagem entre os criadores.

O jantar de comemoração do Décimo Aniversário da
Associação decorreu na Pousada S. Sebastião. A Pousada
de Angra, situada no Forte de São Sebastião um forte do
século XVI e que ao longo da história de Angra desempenhou um papel fulcral na defesa da ilha e na protecção
dos navios portugueses que nas rotas do Brasil e da Índia
atracavam na Ilha.

consistente, e referindo que, apesar da conjuntura não
ser a mais favorável ao sector, a Associação está focada
no aumento do apoio aos criadores, quer nacionais quer
espanhóis, e na aposta no estabelecimento de parcerias
que visem a promoção e divulgação da raça e da carne,
como produto de elevada qualidade. O Director Regional
da Agricultura dos Açores, José Élio Ventura, marcou presença no jantar e enalteceu o papel dos criadores e da
sua associação no desenvolvimento e promoção da raça
em Portugal e, em particular, na região autónoma dos
Açores. “Há 10 anos atrás existiam 16 produtores da raça
Aberdeen Angus nos Açores e em Portugal Continental,
mas presentemente já existem 194, sendo que ao nível
dos animais passamos de 104 para 3.516 fêmeas adultas,
o que dá bem nota do crescimento que esta raça tem
tido”, referiu José Élio Ventura, acrescentando que as
características dominantes desta raça reflectem uniformidade na qualidade da carcaça e da carne, elementos
essenciais para a potenciação de mercados de qualidade. Este jantar de comemoração contou ainda com
a presença do Director Regional do Desenvolvimento
Rural, Valter Braga.
No dia 27 decorreu a visita à exploração de Alexandra Parreira, uma antiga ganadaria brava que se converteu à raça
Aberdeen-Angus com foco na produção de carne, e a
Assembleia-Geral Ordinária de apresentação do Plano de
Actividades e Orçamento para 2020.
A Aberdeen-Angus Portugal agradece a todos quantos
contribuíram para o sucesso deste evento, em particular
aos criadores “Quinta dos Talhões” e “Alexandra Parreira”
que receberam as visitas de campo, e aos criadores que
marcaram presença nestas comemorações.

O Presidente da Direcção, João Espadinha, dirigiu-se aos
cerca de 100 de participantes (entre criadores, produtores
de carne e convidados) salientado o caminho percorrido
pela Associação ao longo dos últimos dez anos, com
um crescimento que tem sido constante, sustentável e
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PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE CRUZAMENTOS
ABERDEEN-ANGUS VS MERTOLENGA
PARCERIA COM ACBM
A Associação de Criadores de Bovinos Mertolengos
(ACBM) tem levado a cabo um programa de promoção
das fêmeas F1 (Mertolengas * Raças Exóticas) como linha materna, “Mertolenga Programa F1”. Nesse sentido
foram inseminadas algumas vacas com sémen de quatro
raças exóticas (Salers, Charolesa, Limousine e Aberdeen-Angus) e recriou os animais resultantes, alguns deles
foram expostos em diversas feiras agrícolas (Ovibeja
e Expomor). Este programa inclui a instalação de um
efectivo Mertolengo na Herdade dos Souséis de Baixo,
para desempenhar as funções de estudo, demonstração
e divulgação, na produção de fêmeas F1 como futuras
reprodutoras.
Com o propósito de prosseguir e aprofundar este projecto, a ACBM convidou as quatros associações detentoras
dos Livros Genealógicos das referidas raças a estarem
presentes numa reunião para a apresentação de um plano de trabalho e abordagem da possibilidade de estabelecer uma parceria/protocolo. A AAPT fez-se representar
pelo presidente da Direcção, João Espadinha, e pelo técnico Pedro Santos Vaz.
A reunião decorreu no mesmo dia em que foi realizada
a avaliação morfológica dos machos Mertolengos que
participaram no Teste em Estação 1/2019. Neste teste de
performance de machos Mertolengos, realizado no Centro de Testagem da Herdade dos Currais, participaram 26
animais, propriedade de 18 criadores aderentes ao Livro
Genealógico da Raça Mertolenga. Os machos testados,
foram escolhidos à entrada tendo em atenção os valores
genéticos dos mesmos, referentes ao ano de 2018. Os
animais são pesados à entrada no Centro e em função
deste registo distribuídos por três grupos. O teste tem
uma duração de 140 dias, com um período prévio de

www.angus.pt
info@angus.pt
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adaptação de 30 dias, sendo os animais pesados de 21
em 21 dias. A alimentação é composta por uma mistura
alimentar de feno-silagem, feno e alimento concentrado, feita com recurso a Unifeed. O controlo da ingestão
diária individual realizou-se através de estações de alimentação da Hokofarm. No final do teste é calculado o
ganho médio diário (GMD), o índice de conversão (IC) e
o consumo alimentar residual (CAR) para cada animal.
Posteriormente a divisão dos machos testados em reprovados e aptos para avaliação final, baseou-se no índice
do teste standartizado, que combina as estimativas dos
valores genéticos para o GMD em teste, o IC e o CAR,
ponderados respectivamente, em 50%, 25% e 25% e pelos seus desvios-padrão genéticos. É também apresentado para cada animal o Mérito Individual standartizado,
que combina as estimativas dos valores genéticos para
o intervalo entre partos (INTP), a capacidade maternal
(PDMA) e o ganho médio diário em teste (GMD), ponderados respectivamente em 60%, 30% e 10% e pelos
seus desvios-padrão genéticos. Os machos com Mérito
Individual menor que 100 são reprovados no teste de
performance. Quando o valor para os dois parâmetros
é maior ou igual a 100 o animal em causa é classificado
morfologicamente por um júri donde resulta a sua aprovação para a realização do passo seguinte que é o exame
andrológico. Apenas os machos considerados aptos no
índice do teste, na classificação morfológica e no exame
andrológico, serão validados como futuros reprodutores.
A Aberdeen-Angus Portugal, para além da parceria no
programa de fêmeas cruzadas, está a avaliar as condições para o estabelecimento de uma parceria mais
alargada com a Associação de Criadores de Bovinos
Mertolengos que permita a testagem de machos de raça
Aberdeen-Angus nas instalações da ACBM.

www.quarterhorse.pt
info@quarterhorse.pt

www.rwgenetics.net
info@rwgenetics.net
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OUTRAS ACTIVIDADES
NEWSLETTER TRIMESTRAL
A Aberdeen-Angus Portugal iniciou em Abril de 2019 a publicação da sua Newsletter Trimestral em formato digital.
Pretende-se assim uma melhor e mais próxima comunicação com os associados, dando relevo aos temas da actualidade, à componente técnica, fornecendo indicadores de
mercado, da rotulagem facultativa e do Livro Genealógico
e também dando conta das actividades da Associação.
A newsletter é enviada no ínicio de Janeiro, Abril, Julho e
Outubro, correspondendo ao trimestre anterior. Todos os
criadores associados poderão propor temas e artigos ou
simplesmente enviar fotos das suas explorações e animais.

na qual, com sala cheia de produtores e comerciantes se
discutiu o panorama atual do sector da carne, nomeadamente as exportações e as fragilidades do mercado,
bem como o rumo e os desafios que a fileira da carne
enfrentará. A Associação Aberdeen-Angus Portugal esteve representada na mesa pelo Dr. António Cortes.
No segundo dia, para além da apresentação sobre “Questões sanitárias relacionadas com a exportação” do Dr. João
Camejo, houve também a apresentação do Eng.º Pedro
Vieira, da DGAV, com o tema “Identificação electrónica de
bovinos: uma realidade a partir de 2019”, apresentação que
suscitou na plateia diversas questões, sendo notório um
elevado desconhecimento sobre o assunto. O último bloco de apresentações do segundo dia teve como objetivo
aproximar o investigador ao produtor, tendo sido apresentados diversos projetos de investigação desenvolvidos em
Universidades e Institutos Politécnicos.

FEIRA DE S. JOÃO, ÉVORA, 7ª EXPOSIÇÃO
AGROPECUÁRIA - 21 A 30 JUNHO 2019
No âmbito da Feira de São João decorreu a 7ª Exposição
Agropecuária de Évora. A Aberdeen-Angus Portugal esteve
representada com um stand institucional e com exposição
de um animal do criador António Alfacinha.

XI JORNADAS HOSPITAL VETERINÁRIO
MURALHA DE ÉVORA

CONSULTORIA DE DR. PHIL BASS
NA AGRIANGUS – 29/05/2019

Nos dias 22 e 23 de Fevereiro de 2019 teve lugar a XI edição das Jornadas do Hospital Veterinário Muralha de Évora. Aquelas que são já uma referência entre os eventos
técnicos da produção pecuária nacional, contaram nesta
edição com mais de 600 participantes, entre eles diversos
criadores, elementos da direcção da Associação e o Secretário Técnico da raça Aberdeen-Angus.

Phil Bass é Doutorado em Ciência Animal, com especialização em processamento de carne, é professor assistente
na Universidade de Idaho tendo trabalhado na Certified
Angus Beef. Nesta consultoria, em que estiveram presentes, o Conselho Técnico Consultivo, e a Direção, foram
abordados diversos temas como a certificação, qualidade,
classificação e maturação, da carne de bovino. Demonstrou o processo de certificação da carcaça na Certified
Angus Beef e procedeu à sua desmancha, explicando os
diversos cortes e as melhores formas de os aproveitar. Está
dado o primeiro passo para a construção de um sistema
de certificação qualitativa da carne.

As apresentações referentes aos ruminantes foram divididas
em cinco blocos: Produzir, Gerir, Diferenciar, Inovar e Comercializar. O primeiro bloco (“Produzir”) teve início com a
apresentação do Dr. José Caiado com o tema “Preconditioning – como preparar o seu vitelo para a venda”, seguindo-se
a apresentação “Vitelo Max – o vitelo do futuro”, da autoria
do Dr. André Preto e do Dr. Jaime Carvalheira. No segundo
bloco (Gerir) salientamos a presença do Dr. Iñaki Espinosa,
médico veterinário especialista em bovinos de carne, que
apresentou os “Fatores-chave na recria de novilhas de substituição numa exploração de vacas de carne!”. A apresentação
do Dr. João Diogo Ferreira, “Criar em Portugal, inovar com
o mundo”, marcou o terceiro bloco (Diferenciar) e no bloco
destinado à inovação o Eng.º Alfredo Sendim apresentou
um trabalho sobre “Mudanças de hábitos do consumidor –
novos modelos de negócio para a produção pecuária”. Para
finalizar o primeiro dia de trabalhos, realizou-se a mesa redonda com o tema “Qual o futuro da produção de carne?”

AGROTER 2019 - 31 DE MAIO A 2 E JUNHO
Teve lugar no Espaço Multisetorial da Vinha Brava a Feira
AGROTER 2019. A Aberdeen-Angus Portugal marcou presença com stand institucional. No dia 2 de Junho decorreu
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OUTRAS
ACTIVIDADES

o Concurso de Novilhas da Raça Aberdeen-Angus, tendo
sido juiz o Sr. Emanuel Araújo, criador da Raça Aberdeen-Angus na ilha do Faial.
Em 1º Lugar classificou-se a novilha da exploração de Maria
do Carmo Mendonça Sousa Rocha, com SIA PT423048421,
de nome PR PRINCESA K8421. O animal classificado em
segundo lugar pertencia à mesma exploração, tendo por
SIA PT223048427 e nome PR DRUMAG K8427. Em terceiro lugar classificou-se o animal PT219820471, com nome
JJRM VITÓRIA K0471, da exploração de Vitor Juvêncio da
Costa Mendes.

36ª OVIBEJA – 24 A 28 DE ABRIL

FIAPE – DE 1 A 5 DE MAIO

Tendo como tema principal “as alterações climáticas e a
agricultura” a Ovibeja contou com mais de 1000 expositores, distribuídos por diversos sectores de actividade.
A Aberdeen-Angus Portugal marcou presença com um
stand institucional e com uma exposição de animais dos
criadores Francisco Inácio, Reinaldo Engrossa, Bussola Target, Lda e Ouricasulo, Unipessoal, Lda.

A Aberdeen-Angus Portugal participou com uma exposição de animais dos criadores António Alfacinha, MVE- Serviços Médico Veterinários, Lda e Herdade da Ramalhosa,
Lda e organizou uma apresentação da raça Aberdeen-Angus e das suas principais características: “Aberdeen Angus
– passado, presente e futuro”. Esta apresentação esteve a
cargo do Dr. António Cortes e foi acompanhada pelo desfile em pista de exemplares da raça.

FEIRA AGRÍCOLA AÇORES’19
A Feira Agrícola Açores’19 teve lugar entre 12 e 14 de Julho, no Parque de Exposições da Ilha do Faial e incluiu
um concurso de bovinos de carne das raças de carne
Simmental-Fleckvieh, Limousine, Charolesa e Aberdeen-Angus, da raça Holstein-Frísia e da raça autóctone Ramo
Grande.

EXPOMOR

FEIRA DE S. MANÇOS, ALTER DO CHÃO
DE 24 A 27 DE ABRIL
A raça Aberdeen-Angus esteve representada na por uma
exposição de animais do criador FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
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A Aberdeen-Angus Portugal esteve presente na Expomor
(que decorreu entre28 de Agosto e 2 de Setembro em
Montemor-o-Novo) com exposição de animais e com a
realização do II Concurso Ibério da Raça Aberdeen-Angus
(ver notícia).

VISITAS AOS CRIADORES ESPANHÓIS
ADERENTES AO LG PORTUGUÊS DA RAÇA
ABERDEEN-ANGUS
A Aberdeen-Angus Portugal e a Certis iniciaram as visitas
técnicas aos criadores espanhóis aderentes ao Livro Genealógico Português da Raça Bovina Aberdeen-Angus.

SALAMAQ’19
A SalaMaq’19, Feria del Sector Agropecuário e 31ª Exposición Internacional de Ganado Puro, de correu entre 5 e 9
de Setembro, tendo a Aberdeen-Angus Portugal marcado
presença com stand institucional e exposição de animais.
A SalaMaq pautou-se por um intenso programa repleto de
concursos pecuários, jornadas técnicas, demonstrações e
diversas actividades de carácter lúdico.
Estiveram em exposição cerca de 30 animais oriundos de
5 explorações espanholas aderentes ao Livro Genealógico
Português da Raça Aberdeen-Angus:
• Ibéricos de Peramato, S.L.
• Campos de Ávila y Segovia Explotaciones Agrícolas y Ganaderas S.L.
• António Garrido Sogo
• Luis Alvarez de las Asturias Bohorques Silva
• Irzcala

Entre 14 e 16 de Outubro foram visitados os criadores da
Galiza, Astúrias e País Basco, entre 19 e 20 de Novembro
foram visitados os criadores das regiões de Castilla y León,
Comunidad de Madrid e Castilla- La Mancha e, entre 26
e 27 de Novembro, os criadores da região de Salamanca.
Estas visitas, que abrangeram cerca de 30 criadores, tiveram como objectivo, para além do controlo e registo dos
animais, aumentar o contacto com os criadores, conhecer
e contextualizar a produção nestas regiões, perceber as
suas dificuldades e encontrar mecanismos de resolução
dos seus problemas. Para além da realização do trabalho
inerente ao Livro Genealógico foi possível verificar a elevada qualidade dos animais e o entusiasmo dos criadores
por esta raça.
Os criadores espanhóis aderentes ao Livro passaram a ser
visitados com, no mínimo, uma periodicidade anual.

21

FÓRUM EUROPEU ANGUS 2020
ALEMANHA
O próximo Fórum Europeu Angus terá lugar na Alemanha
entre 10 e 16 de Julho de 2020.
O programa inclui concursos morfológicos da raça, visitas
a explorações em várias regiões, apresentações e palestras, bem como um forte programa social.

O Livro Genealógico alemão tem cerca de 9700 fêmeas
adultas, distribuídas por 531 explorações, correspondendo
a 16% dos bovinos de carne registados em livros genealógicos na Alemanha, sendo a Angus a terceira raça mais
representada.

Este Forúm acontecerá no ano em que a Associação
Federal Alemã de Criadores de Angus (BDAH) comemorará o seu 65º aniversário. O programa decorrerá no Norte
da Alemanha, nos estados da Saxônia, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Brandemburgo e na capital, Berlim.

71

www.montedozambujal.pt

www.montedozambujal.pt

A NOSSA EXPERIÊNCIA,
A SUA EFICIÊNCIA
Nutrição e Saúde para Animais Especiais
Especialista em nutrição e saúde animal, a D.I.N – Desenvolvimento
e Inovação Nutricional, S.A. disponibiliza aos seus clientes
soluções nutricionais inovadoras cuja conceção se encontra
suportada na constante evolução técnica em nutrição animal. A
nossa equipa multidisciplinar garante a prestação permanente
de serviços técnico – veterinários e laboratoriais indo de
encontro às necessidades específicas de cada cliente.

Análises Microbiológicas e
Físico-químicas

Formulação e
Apoio Técnico

Investigação
e Desenvolvimento

Inovação

Estamos ansiosos
por falar consigo!
Zona Industrial da Catraia | Apartado 50
3441-909 SANTA COMBA DÃO (Portugal)
Tel. (+351) 232 880 020 | Fax. (+351) 232 880 021
geral@din.pt | www.din.pt

Construir Melhores
Touros de Carne
0200AN10327 GF HOLE IN ONE 7C

HOLE IN ONE

TOURO: S TITLEST 1145 MÃE: WORTH-MOR ERROLLINE 7A

CED 8

Rank 35
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GF SON IN LAW 4Z

%
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SON IN LAW

A descendência
são animais
pequenos mas
robustos e de baixa
manutenção

0200AN10106
PEAK DOT OUTLOOK 271C

OUTLOOK

Excelente estrutura
de pernas e pés,
com mais osso e
profundidade de
talão

SEMEX PORTUGAL:
Quinta da Ponte, R. 7 Junho 1, 2730-174 Barcarena
Tel +351 937822222
e-mail: goncalo@semex.pt
www.semex.pt

www.semex.com

0200AR20318 RED DELFINAGRO
SMX QUEBRACHO 6015 CAN

QUEBRACHO

Genética directa
da Argentina,
conhecida pela
facilidade de
criação e parto
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LUÍS ARMANDO PIMENTEL PEREIRA DA COSTA MACHADO
ROLAND WINTER
EMANUEL DA SILVA ARAÚJO
JOÃO MANUEL VASCONCELOS MENDONÇA
MARIA MANUELA MONIZ SILVEIRA
JOÃO LUÍS CAVACO GUERREIRO SILVA
RICARDO MANUEL GARCIA SILVA
NUNO TORMENTA MARQUES
JOSÉ CARLOS GASPAR JORGE
VITOR MANUEL BETTENCOURT
ALEXANDRA MANUELA BETTENCOURT RAMOS
MÁRIO ALEXANDRE DE ÁVILA MARTINS DE FREITAS
APS - AGROPECUÁRIA HERDADE DAS SILVEIRAS, SA
GONÇALO MIRA VIDIGAL CALDEIRA PIRES
LUÍS NUNO PAULINO MARTINS
JOÃO FILIPE DA COSTA ROVISCO
LUÍSA CRISTINA DOS SANTOS BERTÃO VENTURA
EMPRESA AGRÍCOLA DOS CANIÇAIS DA RAÍNHA
MANUEL ANTÓNIO COLAÇO CAVACO PALMA
HERDADE DO BATOQUINHO UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DE LURDES SALTER CID, AGRICULTURA UNIPESSOAL
CARLOS MANUEL VALADÃO
JOSÉ ALVES MENDES
DEBBIE GROETZNER NEVES
ANTÓNIO MANUEL TORRES ALFACINHA
JOSÉ VIELMINO LIMA VENTURA
LAGOA RAMALHO SOC. AGROPECUÁRIA, SA
SOC. AGRO-PECUÁRIA HERDADE DA PESQUEIRA
MARIA ACIOLINA CUNHA DA SILVA BETTENCOURT
ATLÂNTICO CAÇA E TURISMO, LDA.
ANTÓNIO MANUEL PALMA GUERREIRO CANDEIAS
ANA VACAS DE CARVALHO
ANFRISO-AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.
AGRICIMOR - ADMINIS. EXPL. PROP., SA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA BOVE, LDA.
FRANCISCO VAZ INÁCIO
RODAGRI-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, LDA.
REINALDO ANTÓNIO GONÇALVES ENGROSSA
ANTÓNIO JOSÉ SOBRAL BANZA
OURICASULO, UNIPESSOAL LDA.
QUINTA DO CORUJO, LDA.
MANUEL FERREIRA SALGUEIRO
FABRIÓLEO, SA
AGRIANGUS UNIPESSOAL LDA.
MÁRIO DE CARVALHO BRITO DAS VINHAS
JOÃO ALEXANDRE PAIS SARAMAGO
AGRO-PECUÁRIA IRMÃOS SOARES, LDA.
ESCALA DOS SONHOS, AGRICULTURA E PRODUÇÃO ANIMAL, LDA.
MONTE DO PERDIGÃO, LDA.
ANTONIO GARRIDO SOGO
MENDIZABAL ABELTZAINTZA E.Z.
BERNARDINO JOSÉ FRANCO MIRA
ANTÓNIO JOAQUIM SOUSA ALVES
GONÇALO MENDONÇA MIRA
VALTER FERNANDO POMBINHO MENAIA GOMES
STELLA EVANGELINE RODRIGUES DE CASTRO PARREIRA
BENEN RURAL IBERICA S.L.
Mª ANTONIA RUIZ DEL VALLE
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ÉVORA
BEJA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
BEJA
ÉVORA
BEJA
BEJA
BEJA
SETÚBAL
PORTALEGRE
SANTARÉM
SANTARÉM
SETÚBAL
PORTALEGRE
AVEIRO
PORTALEGRE
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ÉVORA
PORTALEGRE
ÉVORA
PORTALEGRE
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
ESPANHA

N.º

NOME

LOCALIZAÇÃO

72
73
74
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

SOTAC - SOCIEDADE TURISMO E AGRICULTURA, LDA.
R.A.M. GONÇALVES, SOC. AGROP. LDA.
LUÍS MIGUEL PARDAL COCHICHO
MOISÉS CARREIRA FERREIRA
HERDADE DA CHADA SOC. AGRO., TURÍSTICA LDA.
MVE, SERVIÇOS MÉDICO VETERINÁRIOS, LDA.
MARIA MANUELA R. MACHADO FARIA
FRANCISCA ROSA M. G. ROSA MENDONÇA
COVAL DO CASCO, SOCIEDADE AGRÍCOLA, LDA.
IBÉRICOS DE PERAMATO, S.L.
DUARTE NUNO DA ROCHA LIMA BETTENCOURT
MANUEL JACINTO DIAS SILVESTRE
NEOMÉSIO MANUEL GARCIA CARDOSO
PEDRO RIVERA MARTÍN
SOCIEDADE AGRO.PECUÁRIA DA ESCALDADA, S.A.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BALA, LDA.
MARIA DA CONCEIÇÃO GARCIA C. A. ROSADO
MANUEL HERMÍNIO COELHO ORMONDE
FBO-AGRO PEC. UNIPESSOAL, LDA.
DIOGO FRANCISCO GUILHERME DE MEIRELES
LUÍS CARLOS CABRAL CORREIA
MARIA JOSÉ G. C. ALVES
GUSTAVO MARIA SILVEIRA CHARRUA
BUSSOLA TARGET, LDA.
PEC MS- SOCIEDADE AGROPECUÁRIA, LDA.
RICARDO LUÍS DUTRA DA SILVA
ALBINO JOÃO
INOVAGROPEC, GESTÃO E CONSULTADORIA, LDA.
ANGELA DE JESUS DUARTE VIEIRA
MANUEL JOÃO MEIRELES CARREIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DOM NUNO, LDA.
RUI MANUEL DA SILVA PIRES
JÚLIO TORRES LOURENÇO
SOC. AGRI. MONTE DOS RAMALHOS UNIP. LDA.
JOÃO CARLOS RODRIGUES
JOAQUIM ISIDORO MELO FERREIRA PINTO
JULIAN TELLERIA GOENAGA
CARLOS FILIPE LUCAS DA SILVA BOTELHO
AGRO. SILVÍCOLA SÃO MATIAS, S.A.
MOLINO DON ZOILO-SLU
LEONOR PEREZ INFANTE
OIHANALDE, S.C.
MARIA DEL PILAR FERNANDEZ SANZ
LOURENÇO DUARTE SILVA VAZ DA SILVA
MARIA LEONOR DOS REIS RAMOS
SOCIEDADE AGROPECUÁRIA LAS ZANJAS
NORBERTO MANUEL DOS REIS RODRIGUES
CONQUISTA GIRASSOL
JORGE MIGUEL SARDINHA PAIXÃO
AGROPECUÁRIA DO PICOTE, LDA.
JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS ROMANA
IGNACIO CALVO FLORES
SOCIEDADE MARVINE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA, LDA.
SOC. AGRO-PECUÁRIA CAVACO & IRMÃO, LDA.
HERDADE DA RAMALHOSA, LDA.
ARMINDO QUEDA DA FONSECA VAZ
LEONEL FERNANDO PINHEIRO MACIEL
JOÃO DE BRITO SOARES DA SILVA
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VISEU
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BEJA
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CAPA, LDA.
LUIS SORIA MARTINEZ
MANUEL ALCINDO GOULART
AXIER MUXIKA IZAGIRRE
CARVALHO & LUCINDA LDA.
SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA SANCHA NOVA LDA.
CARLA CLOTILDE MILHEIRO TORRADO
SDAD AGRO- HERDADE DO SOBRAL LDA.
RAÍZES DO PRADO, LDA.
VITOR JUVÊNCIO DA COSTA MENDES
JOSÉ LUÍS ANDRÉ CASTANHEIRA DE CARREIRO MENDES
FRANCISCO LAMPREIA FERREIRA DA SILVA, SOC. UNIP. LDA.
BERNAT MONSERRAT ROSSELLÓ
LUÍS MIGUEL ARGUELLES CARRILHO
BRUNO MIGUEL PEREIRA PORTUGAL
CÂNDIDO MARIA RIBEIRO PEREIRA
HENDRICK ADRIAAN VAN BEUNINGEN
ANTÓNIO DANIEL PEREIRA BAPTISTA
OIER JOSE SALTERAIS BASAGUCHIBEASCOA
ANTÓNIO MANUEL BERNARDO MENDES
SOC. AGROPECUARIA ALTO JARAMA
ANTÓNIO MIGUEL MAIA LÉ
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA QUINTA DA MANGUINHA, LDA.
MARIA DE FÁTIMA TOSTE LEAL COSTA
DAVIDE FERREIRA DA SILVA
GLOBAL MAGHAS, S.L.U
LUÍS ANTÓNIO PORTO RAMALHO
CATARINA GOMES OLIVEIRA COSTA MACHADO
LUCINDA LUÍS MANSO
JOSÉ MANUEL ALVES GOMES
CASA DO CALHARIZ- INV. AGR. TUR., S.A.
ALEXANDRA RODRIGUES DE CASTRO PARREIRA
LA RIBERA DE VILLORIA S.L.
ANTÓNIO MANUEL POMBO CARVALHO
MANUEL GONZALEZ SANCHEZ- DALP
MIGUEL SANGANHA, UNIPESSOAL LDA.
LUIS ALVAREZ DE LAS ASTURIAS BOHORQUES SILVA
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA BUTEFA
JOSEP PUIGDOLLERS MASSALLERA
JOÃO SANTOS PAIS SARAMAGO
MANUEL JOÃO VELEZ VÉSTIA
ANSELMO GASPAR CRAVINHO FURTADO
CASTANHAZUL, LDA.
MANUEL GONÇALVES SOARES
JORGE MANUEL SANTOS BRITO
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA PEDRA LAGE, LDA.
SOCIEDADE AGRO-TURÍSTICA DA GIRALDA LDA.
NUNO MANUEL PULIDO MIRA
SANDRA CRISTINA GONÇALVES S. BARROS
JULIANA DO CARMO MACHADO LEONARDES DOS SANTOS
HERCAS S. COOP.
LUÍS ALBERTO PALMA LAMPREIA
SILVÉRIO & RELVAS LDA.
FREIXO E COTOVIA SOC. AGROPECUÁRIA LDA.
ARLANDO FRANCISCO GONÇALVES VENTURA
JACINTO JOSÉ DE BRITO RAPOSO
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CELESTINO M. CÂMARA MEDEIROS
HORÁCIO SILVA MARTINS DO VALE
CAMPOS DE ÁVILA Y SEGOVIA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS S.L.
MANUEL FREIRE MUINA
CAIO LOURENÇO GOUVEIA
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ FERNANDEZ
HUMBERTO EMANUEL A. SALVADOR
JOL IGARTUA IRIONDO
JOSÉ FERNANDES DE GOUVEIA
FERNANDO PEREIRA CRESPO
JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA LAMPREIA
NORBERT WENZL
JOSÉ GUILHERME OLIVEIRA GOULART
RICARDO PAULO FREITAS ALVES
GLORIA MARIA HUERTA VALDES
FRANCISCO MANUEL RIBEIRO
BOVICER- BOVINOS E CEREAIS, LDA.
SAVAIMO, LDA.
JORDI DANES BATLLE
MANUEL VILHENA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.
MARIA DO CARMO MENDONÇA SOUSA ROCHA
ACROBATIK SURPRISE UNIPESSOAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA FIÚZA, LDA.
VICTOR MORAN
JOSÉ MARIA NIETO NIETO
LUSA MARIA AMARAL DE VARGAS BULCÃO
ANTÓNIO DOS SANTOS ALVERNAZ
NÉLIA MARIA PALMA PEREIRA
BRIGAS, EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA LDA.
CARLA PATRÍCIA FERNANDES SALVADOR
JORGE MIGUEL MARTINS ROCHA
PRESTASE- PREST. SERVIÇOS AGRÍCOLA LDA.
HUMBERTO ANTÓNIO GERIA PIMENTEL FERNANDES
LUCY MARIA REMÉDIOS SIMAN
SOCIEDADE AGRÍCOLA HERDADE DAS REFROIAS, LDA.
IMOPRINCIPE S.A.
ROGÉRIO MARTINS DOS REIS
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA DE SOUSA
ALVELGADOS CRIAÇÃO E COMÉRCIO DE GADOS- LDA.
ANA MARIA ROMERO MORENO
JAVIER ALCOZ COLL
EUNEA INVESTMENTS PORTUGAL, LDA.
SOCIEDADE AGRÍCOLA DE S. CRISTOVÃO, LDA.
ANTÓNIO ALBERTO PIRES AGUIAR MACHADO
FRANCISCO MANUEL LUZIA CASTANHEIRA
SOCIEDADE AGRÍCOLA NABEIRO TENÓRIO, LDA.

ILHA DE SÃO MIGUEL
ILHA DE SÃO MIGUEL
ESPANHA
ESPANHA
ILHA TERCEIRA
ESPANHA
LISBOA
ESPANHA
BEJA
LEIRIA
BEJA
BEJA
ILHA DO PICO
ILHA DAS FLORES
ESPANHA
BRAGANÇA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
BEJA
ILHA TERCEIRA
ÉVORA
ÉVORA
ESPANHA
ESPANHA
ILHA DO FAIAL
ILHA DO PICO
BEJA
PORTALEGRE
ILHA DAS FLORES
ILHA DE SÃO JORGE
ÉVORA
COIMBRA
ILHA DA GRACIOSA
SETÚBAL
COIMBRA
PORTALEGRE
BEJA
SETÚBAL
BEJA
ESPANHA
SETÚBAL
ÉVORA
VILA REAL
VILA REAL
PORTALEGRE

Já conhece os nossos selos de qualidade?
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ABERDEEN ANGUS PORTUGAL

N.º
CONTROLADO POR:

CERTIS

A carne controlada Aberdeen-Angus Portugal é a obtida a partir de bovinos puros
e/ou cruzados da raça bovina Aberdeen-Angus, mundialmente reconhecida pela
excelência da sua carne, explorados no modo extensivo e que com o adequado
acabamento produzem uma carcaça com boa distribuição de gordura e infiltração
intramuscular obtendo-se um produto distinto com um excelente sabor,
sucosidade e elevada tenrura.

Serviços online

Inscrição de Sócio
e Produtor de Carne

Registo
de Nascimentos

Consulta
de dados Animais

Consulta
de dados Criadores

Saiba mais em www.aberdeen-angus.pt
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