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Caros Criadores e Amigos,
O levantamento das restrições e a evolução da situação pandémica, permitem-nos ir gradualmente
retomando a normalidade da actividade associativa, num contexto difícil para os criadores, mas de consolidação do mercado e crescimento da raça em Portugal.
Encontra-se a decorrer o período de adaptação dos novilhos do segundo teste de Performance em Estação,
no qual participam 12 animais de 12 criadores, garantindo assim a diversidade genética, de pelagem (com 5
animais vermelhos) e geográfica dos novilhos em teste. Este é mais um passo no estudo e caracterização da
raça em Portugal, permitindo acumular dados e conhecimento fundamentais para a definição de estratégias
de seleção e melhoramento. Outros trabalhos se seguirão com o mesmo objectivo, focando sempre a
rentabilidade e valorização da raça.
Em Setembro teremos o III Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus Portugal, de novo realizado nas
instalações da APORMOR. Pretendemos que este concurso seja mais uma mostra da excelente qualidade e
evolução da raça Aberdeen-Angus.
Por último, em Outubro, será realizada a 8ª edição do Dia de Campo da Aberdeen-Angus Portugal, desta
feita na exploração Bussola Target, localizada na Póvoa de S. Miguel, que abrirá as suas portas para mais
um dia de aprendizagem e confraternização à volta da raça Aberdeen-Angus.
Esperando que estes sejam eventos marcantes no desenvolvimento e consolidação da raça em Portugal,
contamos com a participação e envolvimento de todos os criadores.
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CONHEÇA A EQUIPA ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
Já conhece todas as caras da equipa Aberdeen-Angus Portugal?

Da esquerda para a direita:
MICHELLE SILVA
Assistente Administrativa
Apoio técnico e administrativo ao Livro Genealógico / Técnica do Livro Genealógico
PATRÍCIA MATIAS
Assistente Administrativa
Apoio Técnico e Administrativo ao Livro Genealógico / Apoio aos Criadores de Espanha / Gestão das redes sociais
MÓNICA MEDEIROS
Chefe Administrativa
Técnica na fileira da Aberdeen-Angus- Portugal- Carne Controlada / Apoio administrativo ao Livro Genealógico
/ Responsável pelo Departamento Financeiro e Medidas de Apoio
NICOLE BETTENCOURT
Assistente Administrativa
Responsável pelas validações de código de Raça / Apoio administrativo ao Livro Genealógico
PEDRO SANTOS VAZ
Secretário Técnico e Secretário Geral
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ATIVIDADE DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL NAS EXPLORAÇÕES NOTA DE INFORMAÇÃO DGAV
Sempre que numa exploração exista um contentor próprio para armazenamento de produtos germinais que
se destinam a ser utilizados na própria exploração, a mesma deverá registar-se junto da DGAV como centro
de armazenagem de acesso privativo, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente Lei 38/2013 de
18 de junho. Trata-se de um processo de registo meramente administrativo, devendo para tal preencher,
assinar e submeter via email o seguinte formulário – ANEXO 4 https://www.dgav.pt/animais/conteudo/recursosgeneticos-animais/produtos-germinais/

De acordo com a legislação em aplicação, os centros de armazenagem deverão manter um registo atualizado
de stocks/inventários e dos destinatários dos seus serviços (animais), de forma a garantir a rastreabilidade
dos produtos germinais. A identidade dos agentes de inseminação artificial, AIA, devem ser por estes
previamente comunicada à DGAV. Os controlos oficiais a estes centros são conduzidos em controlos integrados
no âmbito do Plano de Controlo Oficial do Leite Cru (PCOL) e Plano de Proteção Animal (PPA) executados
pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária.
Para mais informação mais detalhada consultar legislação vigente, em particular Lei 38/2013 de 18 de junho
(https://dre.pt/pesquisa/-/search/496753/details/maximized).
Nota de Informação/Alerta da DGAV
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ASSEMBLEIA GERAL
No passado dia 2 de Julho, pelas 17h30, nas instalações da APORMOR foi realizada uma Assembleia-Geral
Ordinária da Aberdeen-Angus Portugal. Devido às restrições causadas pela pandemia, esta assembleia foi
também transmitida via online.
Nesta Assembleia foi apresentado e discutido o relatório de contas do exercício de 2020, tendo o mesmo
sido aprovado.
Foi também levada a votação, a listagem de novos sócios onde não houve qualquer objecção, tendo sido
todos aprovados.
A participação dos sócios na vida da associação é fundamental, as plataformas digitais permitem a participação à distância. A Aberdeen-Angus Portugal agradece a presença dos sócios que estiveram presentes tanto
presencialmente como via digital, esperando que este número seja crescente nas próximas Assembleias.
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WEBINARES ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
No passado dia 15 de Junho iniciámos uma série de quatro webinares organizados pelo Conselho Técnico e
Consultivo da Aberdeen-Angus Portugal.

O primeiro foi sobre Identificação Electrónica em Bovinos, com a participação do Dr. Hugo Palma e moderação
do membro do Conselho Técnico e Consultivo da Aberdeen-Angus Portugal, Roland Winter.
Com elevadada participação da audiência, este webinar serviu para esclarecimento de dúvidas e aconselhamento
sobre a aplicação de bolos reticulares, quer em bezerros, quer aquando da aprovação ao livro de adultos.
O segundo ocorreu dia 2 de Julho, onde foi apresentado pelo Secretário-Técnico do LG, Pedro Santos Vaz, o
Teste de Performance em Estação, as regras da testagem e as alterações em relação ao teste do ano anterior.
O terceiro webinar decorreu no dia 13 de Julho e teve como tema BREEDPLAN - Como posso melhorar os
meus EBVs? e contou com a participação do Eng. Paulo Costa e moderação do presidente do Concelho
Técnico e Consultivo da AAP, João Diogo Ferreira.
O último webinar, ocorreu dia 05 de Agosto, sobre Classificação Morfológica na raça Aberdeen-Angus. Este
webinar teve como orador Pedro dos Santos Vaz, Secretário Técnico d o LGPRBAA, e contou com a moderação
do membro do Conselho Técnico e Consultivo da AAPT, Eng. Luís Carrilho.

NEWSLETTER | Nº10

Pag. 5/10

II TESTE DE PERFORMANCE DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
Deram entrada no Centro de Testagem da Raça Mertolenga os 12 novilhos aprovados para o II Teste de
Performance da Raça Aberdeen-Angus.
À semelhança do ano anterior, o teste decorrerá entre Agosto e Dezembro, participando 12 animais de
12 criadores. No final do teste, os novilhos aprovados e disponibilizados pelos seus criadores serão
apresentados a Leilão que decorrerá no Parque de Leilões da APORMOR dia 15 de Janeiro de 2022.
Os dados dos animais e a sua evolução poderão ser acompanhados brevemente através do site da
Aberdeen-Angus Portugal.
Participam neste teste os seguintes animais (respectivos criadores indicados à frente):
LC RED MAGNUM M2615 - Luís Carrilho
HSB MILANO M7608 - Bussola Target
ROMANA MACHADO M0649 - José Romana
BRACIOSA RED REGALO M3847 - José Lampreia
AGRIANGUS RED MOCA M6069 - Agriangus
MVE MELGA M3739 - MVE
RW RED PATRICIO M7485 - Roland Winter
HS MICKEY M7841 - Herdade das Silveiras
ZAMBUJAL RED MISTER M8521 - António Alfacinha
ALICERCE BOMBER M3480 - Luís Martins
QC AFONSO COLUMBUS M8985 - Quinta do Corujo
SP FIRE M4646 - Jorge Paixão
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DEMONSTRAÇÃO BOVINE
A Aberdeen-Angus Portugal marcou presença em mais uma Demonstração do Projecto Bovine. A sessão
decorreu na Agriangus no passado dia 11 de Junho e teve como tema o sistema de monotorização e
recolha individual de dados SenseHubTM (https://www.allflex.global/product/sensehub-beef/), tendo
sido realizada uma apresentação sobre o projecto BovINE, por Magda Fontes da FMV-UL, uma presentação do sistema SenseHubTM, por António Andrade da Semex e uma visita de campo à Agriangus.
O projecto BovINE - Beef Innovation Network Europe (http://www.bovine-eu.net/) tem como principal
objectivo, recolher e divulgar informações sobre boas práticas relacionadas com a produção de bovinos
de carne em quatro áreas temáticas: resiliência socioeconómica; saúde e bem-estar animal; eficiência
produtiva e qualidade da carne; sustentabilidade ambiental.

8º DIA DE CAMPO ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL
O 8º dia de Campo da AberdeenAngus Portugal realizar-se-á na
exploração Bussola Target no dia
1 de Outubro.
Localizada na Herdade Serra
Brava, Póvoa de S. Miguel, a
exploração Bussola Target tem
exclusivamente animais puros
de raça Aberdeen-Angus, criando
apenas animais de pelagem preta.
A escolha da raça AberdeenAngus foi motivada pelas suas
caracteristicas zootécnicas, a
expanção da raça a nível mundial
e a elevada qualidade da sua
carne.
O objectivo da exploração desde o início é a venda de reprodutores. O núcleo inicial foi composto por
50 fêmeas e um macho importados da Irlanda. Actualmente têm um efectivo de 89 fêmeas adultas e 3
machos reprodutores.
Participam frequentemente em feiras, exposições, concursos e tiveram novilhos em ambos os Testes de
Performance em Estaçãorealizados até à data.
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III CONCURSO IBÉRICO DA RAÇA ABERDEEN-ANGUS
Após um interregno de um ano, provocado pela situação pandémica, voltamos a organizar mais uma edição
do Concurso Ibérico da Raça Aberdeen-Angus.
Cumprindo todas as exigências sanitárias e as instruções da Direcção Geral de Saúde, o III Concurso Ibérico
da Raça Aberdeen-Angus terá lugar no dia 6 de Setembro de 2021, pelas 10h30, estando os animais em
exposição a partir do dia 3 de Setembro.
Certos de que este será mais um evento marcante na divulgação e promoção da raça Aberdeen-Angus e uma
mostra de excelentes exemplares da raça, convidamos todos os criadores a inscreverem os seus animais.
O regulamento e a ficha de inscrição foram enviados por correio electrónico a todos os criadores e encontram-se disponíveis no site da Aberdeen-Angus Portugal.

METANO, BOVINOS E ERRO DE CÁLCULO DO IPCC
Artigo de José Pedro Fragoso de Almeida

As preocupações ambientais são uma questão corrente na nossa sociedade. Em 2019, o relatório da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA) sobre a emissão de Gases com Efeito de Estufa (GEE), atribuiu à fermentação
entérica dos animais domésticos a maior quota de produção de metano do sector agrícola. Tendo em consideração que este gás tem um efeito directo no aquecimento global, Portugal entrou em pânico: artigos em jornais
e revistas, rádio, declarações do Ministro do Ambiente, culminando com uma tomada de posição do Reitor da
Universidade de Coimbra, proibindo o consumo de carne de vaca nas cantinas. Tais notícias e posições
públicas, incentivaram o debate nacional. Porém, na altura, nenhuma entidade apresentou uma explicação
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técnico-científica convincente, deixando assim a sociedade oscilante entre o receio e as “frases feitas”, algumas
delas bastante exacerbadas. Acalmados agora os “ânimos”, penso que está na altura de esclarecer alguns
dos factos mais relevantes e avaliar de forma correcta os sistemas de produção animal com ruminantes:
1. A APA tem a responsabilidade de produzir um relatório das emissões nacionais de GEE. Para isso,
usa uma metodologia adoptada pelos países que subscreveram os compromissos do protocolo de Kyoto,
desenvolvida pelo IPCC (“The Intergovernmental Panel on Climate Change”). Esta metodologia estabelece que
todos os GEE devem ser contabilizados pelo potencial de aquecimento a 100 anos com referência ao CO2 (o
que se designa por “CO2 equivalente” ou CO2e). No caso do metano (CH4), essa equivalência era realizada
pelo factor 28, actualizado posteriormente para 25, ou seja, 1 kg de CH4 teria o mesmo potencial de aquecimento
do que 25 kg de CO2 em 100 anos. Foi esta a equivalência usada no relatório da APA de 2019 e que causou
tantas notícias alarmantes;
2. Em 2019, na revista “Climate and Atmospheric Science”, foi publicado um estudo sobre este tema
(Cain et al., 2019). A conclusão principal é de que a metodologia usada pelo IPCC para contabilizar o metano
(CO2e), não reflecte o potencial de aquecimento real deste gás. Esta conclusão baseia-se no facto do metano,
contrariamente ao que era considerado (100 anos), desaparecer da atmosfera até 20 anos após a emissão
(cerca de metade degrada-se nos 8-9 anos iniciais). Refira-se também, que o metano é assimilado pelas
bactérias metanotróficas do solo, das pastagens utilizadas pelos bovinos, sendo o restante hidrolisado em CO2
e água na troposfera. Considerando assim esta realidade, este grupo de cientistas propôs um método
alternativo para cálculo do potencial de aquecimento global do metano (GWP*). Com este método é possível
calcular o efeito do metano na temperatura global, a partir da quantidade de metano emitida.
3. Assim, tomando como base de calculo o GWP*, Cain et al. (2019) recalcularam os valores de emissão
de metano, tendo concluído que em 2019 foram sobrevalorizados em mais do dobro. Porém, a dinâmica do
metano com o tempo de vida na atmosfera curto, traz outras implicações. Se considerarmos um número
estabilizado de bovinos, no momento anterior ao da contabilização, então a produção de metano emitido não
tem qualquer consequência ambiental (como referem Cain & Lynch, 2019 noutro estudo); caso o número de
bovinos diminua 10%, então estes sistemas de produção animal passam a funcionar como importantes
sequestradores de metano; no caso do número de bovinos ser 35% superior ao do relatório, verificar-se-iam
os valores calculados.
Em conclusão, segundo Cain & Lynch (2019), nos sistemas de produção animal de ruminantes, em particular
com bovinos, desde que o número não aumente 35%, o metano produzido não constitui qualquer risco
ambiental. Para além disso, outros trabalhos mostraram que, quando a produção de ruminantes é baseada
no pastoreio e considerando o sistema como um “todo” (solo-pastagem-animal-atmosfera), estes sistemas
são um importante “sumidouro” de carbono, contribuindo dessa forma para o único sequestro de carbono
que ocorre a nível global - o do sector Agro-Florestal.
José Pedro P Fragoso de Almeida(Prof. Coordenador da ESA/IPCB)
Cain M, Lynch J, Allen MR, Fuglestvedt JS, Frame DJ and Macey AH (2019). Improved calculation of warmingequivalent emissions for short-lived climate pollutants. Npj - Climate and Atmospheric Science 2:29 (https://doi.org/10.1038/s41612-019-0086-4)Cain M & L ynch J (2019). Net zero for agriculture. Published by the
Oxford Martin Programme on Climate Pollutants, p 4.2
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CONSUMO DE CARNE BOVINA EM PORTUGAL
Com o objetivo de caracterizar o consumo de
carne de bovino em relação ao de carne no seu
geral, em Portugal, realizou-se uma revisão dos
resultados de estatísticas e de recenseamentos
agrícolas, do Instituto Nacional de Estatística
(INE) para o período 2010-2020.
IMAGEM_1

O consumo de carne em Portugal mostrou-se
constante ao longo dos anos, nunca ultrapassando
os 120kg por habitante. Apesar disto, os consumidores portugueses têm vindo a aumentar o seu

IMAGEM_1

consumo de carne de bovino, tendo aumentado
1.6 kg por habitante nos últimos 10 anos.
IMAGEM_2

Quanto ao grau de auto-aprovisionamento
português, têm sido registados valores entre os
47 e os 56.9% ao longo dos últimos anos, sendo
estes valores ainda inferiores aos registados para
a carne das principais espécies pecuárias consumidas em Portugal.
IMAGEM_3
IMAGEM_2

Apesar do consumo de carne de bovino ter vindo
a aumentar nos últimos anos, a produção de carne
bovina não regista o mesmo tipo de evolução,
apresentando uma tendência constante nos últimos
10 anos. Já a produção de carne em geral tem
vindo a aumentar, tendo sido produzidas aproximadamente mais 20 000 toneladas de carne,
totalizando uma produção de 902.868 toneladas
em 2019, das quais 92.031t correspondem a
carne de bovino.
Ana Bastos
Estudante de Mestrado em Eng.Zootécnica

IMAGEM_3

ABERDEEN-ANGUS PORTUGAL - ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES
Sede - Vinha Brava - Parque de Exposições, Bloco Este - Piso 0, 9701 - 861 Angra do Heroísmo
Delegação - APORMOR - Rua Manuel da Fonseca, 7050 - 035 Montemor-o-Novo
Tel: +351 295 098 533 / Fax: +351 295 094 039 / Email: geral@aberdeen-angus.pt
www.aberdeen-angus.pt
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