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ASSOCIAÇÃO DE  CRIADORES
DE BOVINOS  MERTOLENGOS

“Plataforma de Comunicação – Uma ferramenta de apoio à gestão das
vacadas Mertolengas”

Medida 10 – Serviços Agro Rurais Especializados/ Boletim Agosto de 2006

Informação Comercial

Promert – Agrupamento de Produtores de Bovinos Mertolengos, S.A. – Ponto da Situação
Foi aceite pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas no passado dia 07/09/2006, o

pedido efectuado pela ACBM, no sentido de atribuir o nome de Promert – Agrupamento de
Produtores de Bovinos Mertolengos, S.A. ao novo agrupamento que agora se vai constituir.

Relativamente à adesão dos criadores a este agrupamento existem, neste momento, 47
criadores que pretendem subscrever o capital inicial deste agrupamento. Na sua totalidade
representam 4988 vacas inscritas em LA, ou seja, cerca de 20% dos criadores activos e 25.5% do
efectivo feminino adulto da Raça Mertolenga.

A ACBM irá enviar brevemente uma circular aos criadores que responderam
afirmativamente à subscrição de capital inicial, informando-os que a escritura será feita no dia 3
de Outubro, dia em que deverão estar presentes, assim como, informando-os da documentação
que deverão, impreterivelmente, enviar para a ACBM até ao dia 25 de Setembro. Haverá ainda
a possibilidade de, caso não seja possível a presença de alguns criadores, passarem uma
procuração.

Para os criadores que ainda não enviaram a ficha de adesão, mas que o desejam fazer,
solicita-se o mais breve possível o seu envio de forma a poder dar-se seguimento a todo o
processo que antecede a referida escritura.

Outros Leilões:
Parque de leilões de Évora (AADE)

01/08 08/08 29/08 01/08 08/08 29/08
Classe Peso
< 20 meses Classe Etária

F M F M F M  F M F M F M
< 180 kg 1.86 2.66 2.28 2.96 2.67 3.34 < 6 meses 2.46 2.75 2.50 3.04 2.71 3.29

180-250 kg 2.33 2.84 2.35 2.85 2.35 2.85 6-9 meses 2.31 2.66 2.31 2.71 2.23 2.70
251-350 kg 2.24 2.57 2.34 2.54 2.22 2.49 10-12 meses 2.16 2.35 2.24 2.26 2.16 2.33

> 350 kg --- 2.35 --- 2.24 2.09 2.14 13-18 meses 1.61 --- 2.36 --- 2.14 2.13
> 18 meses 0.96 --- 0.80 --- --- 1.42

Unidades: €/kg de peso vivo

Parque de leilões de Montemor-o-Novo (APORMOR)
01/08/ 08/08/ 22/08 01/08 08/08 22/08

Classe Peso
< 20 meses Classe Etária

F M F M F M  F M F M F M
< 180 kg 2.27 2.83 2.43 3.19 2.74 3.17 < 6 meses 2.51 2.54 2.50 3.07 2.71 3.07

180-250 kg 2.29 2.92 2.18 2.99 2.48 2.90 6-9 meses 2.36 2.83 2.28 2.82 2.57 2.81
251-350 kg 2.09 2.55- 2.23 2.52 2.31 2.58 10-12 meses --- --- 2.21 2.67 2.26 2.52

> 350 kg --- 1.80 --- 2.33 2.00 2.18 13-18 meses 1.97 1.79 1.89 --- 2.10 2.27
> 18 meses 1.21 --- 1.77 --- --- ---

Unidades: €/kg de peso vivo
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Bolsa do Bovino do Montijo

Classe R2 Data
  03/08 17/08 24/08 31/08

Novilhos 241-280* 3.50 3.65 3.70 3.75
 281-320* 3.40 3.55 3.60 3.65

Bois 2.30 2.45 2.50 2.55
Novilhas 180-220 * 3.55 3.70 3.75 3.80

 221-260 * 3.40 3.55 3.60 3.65
Vacas 2.27 2.42 2.47 2.52

Vacas de Refugo 0.30 0.30 0.30 0.30
Unidades: €/kg de carcaça        * kg de carcaça       R2 - classificação mais comum em bovinos de Raça Mertolenga

Compra e Venda de Animais
- Vende-se 1 novilho Mertolengo inscrito em LA. Criador: Sociedade Quinta das Terras

Agricultura e Comércio, Lda. Local: Branca, Coruche. Observações: pelagem vermelha, 2 anos
de idade. Contacto: 912580908.

- Vendem-se 7 vacas Mertolengas inscritas em LA. Criador: Organiarq - Soc. de
Organização de Arquivos, Lda. Local: Montemor-o-Novo. Observações: pelagem rosilha e
malhada de vermelho, 4 vacas com 2 anos e 3 com 10-12 anos. Contacto: 937512373 (Sr. Pedro
Nunes).

Informação Legislativa

Apoio à Produção

Pagamentos das Indemnizações Compensatórias
O INGA informou que foram efectuados, no dia 31 de Agosto, pagamentos relativos às

Indemnizações Compensatórias.
Fonte: INGA, FEPABO

Candidatura à Reserva Nacional 2007 – Vaca Aleitante
Informa-se que as candidaturas à Reserva Nacional relativas aos direitos ao prémio de

vacas em aleitamento devem ser apresentadas de 1 a 30 de Setembro de 2006. Esta candidatura
será para direitos a atribuir para o ano de 2007.

Referem-se de seguida as prioridades e respectivas pontuações consideradas para a
atribuição destes direitos:

- Produtores que tenham apresentado um projecto de investimento aprovado no âmbito
dos Fundos comunitários estruturais de apoio ao sector da carne de bovino, num quadro de
viabilidade económica que tenha em conta o prémio à vaca em aleitamento – 4 pontos;

- Produtores de leite que queiram reconverter para bovinicultura extensiva de carne e que
tenham abandonado a produção leiteira nos últimos dois anos ou a venham a abandonar
definitivamente até ao final da campanha leiteira que esteja em curso no momento da
candidatura – 3 pontos;

- Jovens agricultores – 2 pontos;
- Produtores membros de agrupamentos de produtores de bovinos reconhecidos.
- Produtores cuja superfície agrícola da exploração se situe em mais de 50% numa região

de montanha – 1 ponto;
- Produtores que se candidatem a direitos ao prémio destinados a animais de raças

autóctones e exóticas, de orientação carne, inscritos no respectivo livro genealógico ou registo
zootécnico – 1 ponto;

- Produtores que produzam e comercializem carne de bovino, no âmbito de cadernos de
especificações – 1 ponto;
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- Produtores integrados em organizações que produzam e comercializem carne de bovino
sujeita ao regime das indicações geográficas, das denominações de origem ou das especialidades
tradicionais.

- Produtores que produzam carne de bovino em modo de produção biológica – 1 ponto.

Não são acumuláveis os pontos obtidos em resultado da aplicação dos critérios:
- Produtores integrados em organizações que produzam e comercializem carne de bovino

sujeita ao regime das indicações geográficas, das denominações de origem ou das especialidades
tradicionais; e

- Produtores que produzam carne de bovino em modo de produção biológica,
com os do critério “Produtores que produzam e comercializem carne de bovino, no âmbito de
cadernos de especificações”.

Os produtores que tenham apresentado um projecto de investimento aprovado no âmbito
dos Fundos comunitários estruturais de apoio ao sector da carne de bovino e que se candidatem a
mais direitos ao prémio do que os previstos no referido programa de investimento apenas podem
beneficiar desta pontuação para um número de direitos ao prémio até ao limite referido no
projecto.

Os produtores a quem sejam atribuídos direitos ao prémio à vaca em aleitamento que
tenham beneficiado da pontuação relativa aos “Produtores que se candidatem a direitos ao
prémio destinados a animais de raça autóctones e exóticas, de orientação carne, inscritos no
respectivo livro genealógico ou registo zootécnico” perdem os direitos indevidamente
utilizados, que revertem para a Reserva Nacional e ficam impedidos, nos três anos subsequentes
à atribuição dos direitos, se utilizarem esses direitos com animais não inscritos em livro
genealógico ou registo zootécnico.

Mais se informa que os criadores que se pretendam candidatar à Reserva Nacional
necessitam de uma declaração da ACBM, a qual está disponível desde já.

Fonte: INGA

Para mais esclarecimentos ou consulta do modelo a preencher para esta candidatura contacte a ACBM ou
consulte o site http://www.inga.min-agricultura.pt/ajudas/modelos/237R3_07.pdf.

 (A informação acima referenciada, não dispensa a consulta da respectiva legislação)

Outros Assuntos
ACBM

Ruraltec 2006 – Participação ACBM
Irá decorrer entre os dias 13 a 15 de Outubro de 2006, a Ruraltec 2006, na Universidade

de Évora, Pólo da Mitra, que será nesta primeira edição, subordinada ao tema “Alentejo, Terra de
Produção de Qualidade”, e pretende promover um sério debate sobre a produção agro-pecuária e
alimentar de qualidade na Região Alentejo.

A Ruraltec 2006 irá promover um ciclo de Jornadas Técnicas, onde se debaterá a
produção agro-pecuária das espécies animais autóctones desta região, nomeadamente bovinos,
suínos, ovinos e caprinos, desde os prados e pastagens onde se alimentam, até aos produtos
transformados (queijos, enchidos, etc.), passando pelo seu maneio e sanidade. Esta será também
uma oportunidade de apresentar publicamente os resultados dos inúmeros trabalhos de
investigação produzidos na Universidade de Évora acerca dos referidos temas.

Este certame pretende ainda desenvolver uma mostra do mundo rural e agro-pecuário em
que estamos inseridos. Desde a maquinaria agrícola às espécies pecuárias, passando pelo
artesanato e pelo turismo, diversas empresas e organismos marcarão presença de forma a
divulgar os seus produtos e serviços.

A ACBM irá participar em duas palestras e terá também um stand durante este evento.
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As palestras irão decorrer no dia 14 de Outubro, a primeira às 11:30h e a segunda às
15:30h. A primeira palestra intitular-se-á “Casos de Sucesso na Comercialização de Carne
Bovina em Portugal” e contará com a participação do Dr. Carpinteiro Albino (Carnalentejana,
S.A.), do Doutor Virgílio Alves (Raça Bovina Maronesa), Eng.º Fernando Sousa (Raça Bovina
Mirandesa) e Dr. Feliciano Reis (ACBM). A segunda palestra terá o título de “Técnicas de
Melhoramento Animal implementadas na Raça Mertolenga” e o orador será o Eng.º Nuno
Henriques, técnico da ACBM.

Convidam-se, desde já, todos os criadores a participarem e colaborarem neste evento que,
com certeza, assistirá a comunidade técnico-científica e estudantil no conhecimento da Raça
Mertolenga.

Contactos ACBM – Direccionamento da Informação
De forma a canalizar da melhor maneira os assuntos que preocupam os nossos criadores

no dia-a-dia e a solucioná-los com a maior rapidez, a ACBM possui, neste momento, alguns
meios de comunicação que se pretendem direccionados e eficazes. Assim, referem-se de seguida
os contactos existentes, assim como, as pessoas e serviços a eles associados:

Serviço Nome Contactos
- Coordenação ACBM

- Agrupamento de Produtores
Feliciano Reis Tel: 934111873

E-Mail: associacao.mertolengos@sapo.pt
- Secretário Técnico José Pais Tel: 937715852

E-Mail: pais.acbm@sapo.pt
- Adjunto do Secretário Técnico Nuno Henriques Tel: 937715851

E-Mail: nunohenriques.acbm@sapo.pt
- Gestor de Projectos Pedro Ventura Tel: 937715850

E-Mail: associacao.mertolengos@sapo.pt
- SNIRB Samuel Rodrigues Tel: 266711222

E-Mail: samuel.acbm@sapo.pt
- Agrupamento de Produtores

- Boletim Informativo – Plataforma de
Informação

Helena Alcaria Tel: 266711222
E – Mail: associacao.mertolengos@sapo.pt

- Serviço Administrativo e financeiro Clementina Figo Tel: 934085542
E-Mail: associacao.mertolengos@sapo.pt

Não deixe de consultar a ACBM para mais esclarecimentos. Poderá fazê-lo através da
nossa página da Internet (www.mertolenga.no.sapo.pt), telefone (266711222), fax
(266711223) ou e-mail (associacao.mertolengos@sapo.pt).


