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SINOPSE LEGISLATIVA 

Diretivas comunitárias e decisões da Comissão Europeia sobre: 

• Animais reprodutores de raça pura, 77/504/CEE de 25 de julho de 1977, alterada por: 

- diretiva do Conselho 79/268/CEE de 5 de março de 1979, 

- regulamento do Conselho nº3768/85 de 20 de dezembro de 1985, 

- diretiva do Conselho 85/586/CEE de 20 de dezembro de 1985, 

- diretiva do Conselho 91/174/CEE de 25 de março de 1991, 

- diretiva do Conselho 94/28/CE de 23 de junho de 1994, 

- regulamento (CEE) do Conselho nº 807/2003 de 14 de abril de 2003. 

• Reconhecimento das associações e organismos de criadores, 84/247/CEE de 27 de abril de 

1984. 

• Inscrição nos livros genealógicos, 84/419/CEE de 19 de julho de 1984, modificada por: 

- decisão da Comissão 2007/371/CE de 29 de maio de 2007. 

• Certificados genealógicos, 2005/379/CE de 17 de maio de 2005. 

• Métodos de controlo de rendimento e de apreciação do valor genético, 86/130/CEE de 11 

de março de 1986. 

• Organismo de referência responsável pela uniformização de testagem e avaliação de 

resultados, 96/463/CE de 23 de julho de 1996. 

• Admissão à reprodução de bovinos reprodutores de raça pura, 87/328/CEE de 18 de junho 

de 1987, 

• Importação proveniente de países terceiros de animais, sémen, óvulos e embriões, 

94/28/CE de 23 de junho de 1994, complementada por: 

- Decisão da Comissão 96/509/CE e 96/510/CE de 18 de julho de 1996 e  

- Decisão da Comissão 2006/139/CE de 7 de fevereiro de 2006 

• Condições zootécnicas e genealógicas aplicáveis à produção, ao comércio e à entrada na 

União de animais reprodutores de raça pura, de suínos reprodutores híbridos e dos 

respetivos produtos germinais, UE 2016/1012 de 8 de junho de 2016 que altera o 

Regulamento (UE) nº 625/2014 e as Diretivas 89/608/CEE e 90/425/CEE do Conselho e 

revoga determinados atos no domínio da produção animal. 
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Artigo A 

Introdução 

1. O Livro Genealógico Português da Raça Bovina Limousine, adiante designado por HBL, tem 

por objetivo, assegurar a pureza da raça bovina Limousine, concorrer para o seu progresso 

zootécnico e favorecer a difusão de bons reprodutores. 

2. Nos termos da legislação em vigor, a organização, manutenção e orientação do HBL 

compete à ACL – Associação Portuguesa de Criadores de Raça Bovina Limousine que foi 

reconhecida oficialmente para o efeito pela Direção Geral de Pecuária nos termos do 

protocolo subscrito em 2 de março de 1990, pelas duas entidades. 

3. O funcionamento do HBL, para além das normas constantes neste regulamento, deve 

assegurar o cumprimento das normas expressas no Regulamento (UE) 2016/1012 do 

Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2016 e na demais legislação em vigor. 

4. Podem registar-se no HBL todos os animais que reúnam as caraterísticas étnicas definidas 

no padrão da raça Limousine, e que cumpram com as normas do presente regulamento. 

5. O HBL deve promover a convergência de esforços dos criadores de raça Limousine ligados 

ao HBL sócios ou não sócios da ACL, na expansão da mesma. 

Pela sua ligação ao HBL, cada criador pode também participar no programa de 

melhoramento da raça, comprometendo-se a respeitar os princípios e regras de 

funcionamento do mesmo. 

6. O presente regulamento tem como objetivos: 

• Definir as relações entre os criadores ligados ao HBL e o próprio HBL, em aplicação 

ou em complemento dos estatutos da ACL, aprovados em Assembleia-geral. 

• Definir as modalidades de atribuição pelo HBL dos certificados zootécnicos e 

qualificações previstas no programa de melhoramento da raça Limousine. 

• Estabelecer as relações entre os criadores ligados ao HBL e participantes no 

programa de melhoramento da raça Limousine para a criação e difusão do 

progresso genético na raça bovina Limousine. 
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Artigo B 

Padrão da Raça Limousine 

O HBL apoia-se na definição do padrão da Raça Limousine, que serve para determinar os animais 

que podem ser inscritos no mesmo, consoante satisfaçam o Padrão Raça Pura Limousine ou 

Padrão Puro Sangue Limousine. 

B.1. - Padrão Puro Sangue Limousine 

A raça bovina Limousine é uma raça cárnica de médio/grande porte. 

O padrão Puro Sangue Limousine é o seguinte: 

• Pelagem flava, um pouco mais clara no ventre, zona do períneo, escroto ou úbere e na 

extremidade da cauda; 

• Ausência de bragas e pigmentação, mucosas rosadas;   

• Auréolas mais claras à volta dos olhos e focinho; 

• Cabeça curta, fronte e focinho largos; 

• Cornos finos e arqueados para a frente (quando presentes); 

• Pescoço curto; 

• Peito largo e arredondado, com costado cheio; 

• Bacia larga sobretudo ao nível dos ísquions e trocanters; 

• Linha sacro coccígea e ancas pouco salientes; 

• Dianteiro bem musculado e lombo largo; 

• Nádegas espessas, bem descidas e arredondadas; 

• Cornos e unhas claros; 

• Couro fino e flexível. 

 

B.2. - Caraterísticas eliminatórias da classe Puro Sangue Limousine: 

• todos os sinais ou caraterísticas contrárias ao padrão Puro Sangue Limousine; 

• carateres de raça globalmente insuficientes; 

• um caráter agressivo; 

• uma alteração evidente da vista (estrabismo ou outras deficiências visuais); 

• malformação física evidente: prognata ou enognata; 

• presença do gene da garupa dupla “culard”; 

• ausência de cornos ligada a uma transmissão hereditária; 

• presença de pelos pretos no interior ou na base das orelhas e no focinho (barbas); 

• bragas (manchas bem delimitadas de cor branca ou cor escura que se diferenciam muito 

bem das zonas envolventes); 
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De realçar também que: 

• As fêmeas gémeas de machos não terão direito a certificação, facto que só se altera 

quando se verificar a fertilidade das mesmas (através de análises – cariótipo) ou estas 

venham a parir. 

• Os machos que não apresentem dois testículos visíveis e descidos, também não terão 

direito a certificação. 

 

B.3. - Padrão Raça Pura Limousine 

O Padrão Raça Pura Limousine tolera, em comparação com o padrão Puro Sangue Limousine, a 

presença de bragas e pigmentações dentro dos limites seguintes: 

• uma pelagem globalmente mais escura, mas sem admitir mucosas escuras; 

• bragas ou manchas brancas ou escuras com menos de 3 cm de diâmetro na fronte ou 

na pelagem; 

• nuances (superfícies de contorno mal delimitado com uma percentagem significativa 

de pelos de cor muito diferente da pelagem) de cor clara ou cor mais escura; 

Os animais portadores do gene da garupa dupla, gene “culard” ou do gene sem cornos serão 

considerados conformes ao Padrão da Raça Pura Limousine. 

 

*No caso dos animais portadores do gene sem cornos, será colocada a informação no certificado 

do animal de acordo com: 

▪ PP – Homozigótico Polled – o animal não tem cornos e todos os seus descendentes 

nascerão sem cornos. 

▪ Pp – Heterozigótico Polled – o animal não tem cornos e os seus descendentes podem ter 

ou não ter cornos, dependendo do animal com quem for emparelhado. 

 

**No caso dos animais portadores do gene “culard” ou garupa dupla, será colocada a informação 

no certificado do animal de acordo com: 

▪ MH/MH – Animal portado homozigótico da mutação responsável do fenótipo “culard” ou 

garupa dupla. 

▪ MH/+ - Animal portador heterozigótico da mutação responsável do fenótipo “culard” ou 

garupa dupla. 
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B.4. - Definição de reprodutor Limousine de Raça Pura 

Um reprodutor Limousine de raça pura, é um animal: 

• Cujos pais e avós são eles próprios inscritos na secção principal do HBL nacional ou num 

HBL doutro país que se reja pelas mesmas regras. 

• Que é ele próprio inscrito num livro genealógico que retém o princípio de abertura pela 

via fêmea:  

Uma fêmea identificada conforme o padrão Raça Pura Limousine, apresentando as 

aptidões requeridas a uma reprodutora, pode ser registada na secção anexa do HBL; 

Um animal cujos pais e avós sejam inscritos na secção principal do HBL e a mãe e avó 

maternal sejam inscritas na secção anexa, pode ser inscrito na secção principal do HBL. 

 

*Uma fêmea cuja ascendência não seja conhecida, mas que apresente o Padrão de 

Raça Pura Limousine, pode ser inscrita na secção anexa do HBL. 

A sua descendência poderá ou não ser inscrita, mediante o estatuto do reprodutor 

macho emparelhado com a fêmea e que contribuiu para a produção dessa. 
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ARTIGO C 

ORGANIZAÇÃO DO HBL 

 

C.1. - Estrutura do HBL 

O livro genealógico da raça Limousine é composto por uma secção principal, dividida em 3 classes 

de mérito1 e uma secção anexa. 

A secção principal do livro genealógico está dividida nas classes2, Puro Sangue, Raça Pura 

Certificada e Raça Pura Inscrita. 

• A classe Puro Sangue: reagrupa os animais certificados que satisfaçam o padrão Puro 

Sangue. 

 

o Reagrupa os animais inscritos e certificados em que ambos os progenitores 

estejam registados na classe Puro Sangue ou pelo menos um dos progenitores 

esteja inscrito na classe Puro Sangue e o outro progenitor esteja inscrito na 

subclasse 1 da classe Raça Pura certificada. 

 

• A classe Raça Pura Certificada: reagrupa os animais que não satisfaçam o padrão Puro 

Sangue e que satisfaçam o padrão de Raça Pura. Esta classe contém 2 subclasses, sendo a 

subclasse 1 aquela em que não se podem registar 2 sucessivas gerações. 

 

o Subclasse 1, agrupa reprodutores certificados e inscritos na classe Raça Pura, 

sendo que os seus descendentes podem ser sujeitos a uma eventual 

requalificação na classe Puro Sangue desde que um dos seus progenitores seja 

certificado na classe Puro Sangue e que depois de avaliado por um técnico da ACL 

satisfaça o padrão Puro Sangue; 

o Subclasse 2, agrupa reprodutores certificados e inscritos na classe Raça Pura, 

sendo que os seus descendentes nunca poderão em caso algum ser 

reclassificados e inscritos na classe Puro Sangue. 

 
• A classe Raça Pura Inscrita: reagrupa os animais que satisfaçam o padrão da Raça Pura, 

não certificados, e que não satisfaçam os requisitos para serem inscritos noutra Classe do 

Livro Genealógico. 

 

 

1 Artigo16.1 a) do Regulamento (EU) 2016/1012: Se as associações de criadores estabelecerem critérios ou 
procedimentos para a inscrição de animais reprodutores de raça pura em diversas classes, essas associações podem 
dividir a secção principal dos livros genealógicos em classes de acordo com os méritos desses animais e subdividir as 
referidas classes de acordo com a respetiva idade ou sexo. 
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2Artigo 18.3 do Regulamento (EU) 2016/1012: Se a secção principal do livro genealógico estiver dividida em classes, os 
animais reprodutores de raça pura que satisfaçam os critérios de inscrição na secção principal são inscritos pela 
associação de criadores na classe que corresponde ao mérito desses animais. 

 

 

Tabela 1: Estrutura do Livro Genealógico 

 

C.2. - Secção principal - Classe Puro Sangue 

a) Composição 

Agrupa todos os machos e fêmeas em que prevalece a origem integralmente Limousine 

constituindo assim um reservatório genético da raça Limousine. Apenas reprodutores certificados 

podem figurar nesta secção. Têm de verificar-se as seguintes condições: 

• O detentor tem de ser aderente ao HBL; 

• O animal tem de ter sido avaliado ao desmame; 

• O animal deve ser examinado por um técnico da ACL e não pode apresentar 

alterações ao padrão Puro Sangue (incluindo bragas, pelos pretos, manchas 

nas mucosas); 

• O animal não pode apresentar evidencias de origem não Puro Sangue (gene 

da garupa dupla, gene “sem cornos”, defeitos externos). 

 

b) Inscrição 

Os produtos de machos e fêmeas certificados na classe Puro Sangue, são eles mesmo elegíveis 

nesta secção desde que, após inspeção, satisfaçam o padrão Puro Sangue. 
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Poderão ser simplesmente certificados Raça Pura Subclasse 1, se satisfizerem apenas o padrão da 

Raça Pura. 

 

 

 

C.3. - Secção Principal - Classe Raça Pura Certificada 

Esta classe é composta por duas Subclasses: a Subclasse 1 e a Subclasse 2. 

C3.1. - Subclasse 1 

a) Composição 

A Subclasse 1 reagrupa machos e fêmeas que: 

▪ Após inspeção, apenas satisfaçam o padrão Raça Pura, e os progenitores estejam 

inscritos e certificados na classe Puro Sangue da secção principal;  

▪ Importados3 e inscritos em puro sangue no país de origem e que satisfaçam ao menos o 

padrão de Raça Pura; 

▪ Produtos de inseminação ou embriões importados, cujos progenitores sejam declarados 

Puro Sangue pelo país de origem e que após inspeção satisfaçam, pelo menos o padrão 

de Raça Pura; 

▪ O detentor seja aderente ao Livro Genealógico; 

▪ Sejam avaliados ao desmame. 

 

 

b) Inscrição 

Os descendentes, machos e fêmeas, de um reprodutor certificado inscrito na Classe Raça 

Pura Subclasse 1 e de um reprodutor certificado Puro Sangue, se após inspeção satisfaçam o padrão 

Puro Sangue, serão inscritos na classe Puro Sangue. 
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Os descendentes, machos e fêmeas, de um reprodutor certificado inscrito na Classe Raça Pura 

Subclasse 1 e de um reprodutor certificado Puro Sangue, mas que, após inspeção, não satisfaçam o 

padrão de Puro Sangue, serão inscritos na Classe Raça Pura Subclasse 2. 

 

 

 

 
 

 

 

Os descendentes, machos e fêmeas, em que ambos os progenitores estejam inscritos na 

Raça Pura Subclasse 1, serão inscritos e certificados na Subclasse 2, quer satisfaçam, após 

inspeção, o padrão de raça pura ou mesmo o padrão Puro Sangue. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3Artigo 18.3 do Regulamento (EU) 2016/1012: Se a secção principal do livro genealógico estiver dividida em 

classes, os animais reprodutores de raça pura que satisfaçam os critérios de inscrição na secção principal são 

inscritos pela associação de criadores na classe que corresponde ao mérito desses animais. 

(57) do Regulamento (EU) 2016/1012: (…) A entrada na União de animais reprodutores e respetivos produtos 

germinais deverá realizar-se em condições equiparáveis às regras aplicáveis ao comércio na União. Os 

animais reprodutores e os respetivos produtos germinais só deverão poder ser inscritos na secção principal 

de um livro genealógico se o nível dos controlos realizados no país terceiro exportador garantir um grau de 
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certeza a nível de pormenores detalhados genealógicos e dos resultados dos testes de desempenho e da 

avaliação genética igual ao da União (…) 

C.3.2. - Subclasse 2 

 

a) Composição 

 

A Subclasse 2 reagrupa machos e fêmeas que: 

 

▪ Tenham na sua ascendência animais não certificados na classe Puro Sangue, tal como 

animais provenientes de um processo de absorção Limousine ou de reprodutoras 

registadas na secção anexa; 

▪ Sejam descendentes de reprodutores inscritos na classe Puro Sangue, mas que 

apresentaram ao longo de duas gerações consecutivas uma não conformidade com 

o padrão Puro Sangue. 

▪ Apresentem particularidades genéticas incompatíveis com a classe Puro Sangue. 

 

Esta Subclasse é composta particularmente por: 

 

• Fêmeas resultantes de processo de cruzamento por absorção, 

• De machos e fêmeas descendentes de um progenitor inscrito na classe Raça 

Pura Subclasse 1 e que apenas satisfaçam, após inspeção, o padrão de Raça 

Pura. 

• De machos e fêmeas importados e inscritos na classe Raça Pura de um país de 

origem reconhecido, desde que, após inspeção, satisfaçam o padrão de Raça 

Pura. 

• De machos e fêmeas, resultantes de inseminação, em que o sémen importado 

seja de um touro inscrito como Raça Pura no livro genealógico de um 

organismo estrangeiro reconhecido e que, após inspeção, satisfaçam o 

padrão de Raça Pura. 

• De machos e fêmeas, produtos de embriões importados, cujos progenitores 

sejam inscritos como Raça Pura no livro genealógico de um organismo 

estrangeiro reconhecido e que, após inspeção, satisfaçam o padrão de Raça 

Pura. 

• Deve verificar-se que: 

• O detentor seja aderente ao Livro Genealógico, 

• O animal seja avaliado por um técnico da ACL e satisfaça o padrão Raça 

Pura 
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b) Inscrição 

Todo o animal que tenha na sua ascendência um parentesco certificado na Classe 

Raça Pura Subclasse 2 não poderá em caso algum obter uma certificação na Subclasse1 da 

Classe Raça Pura ou na Classe Puro Sangue. 

 

 

 
 

 

Afetação dos animais após resultados das análises genéticas: 

 

Os animais puro sangue que se detetem portadores de uma mutação causal de hipertrofia 

muscular ou gene da garupa dupla serão automaticamente inscritos na classe raça pura, sub-classe 

1 do HBL. Todos os seus produtos certificados, a partir da data da notificação do resultado da 

análise genética ao HBL, só podem ser certificados na classe raça pura Limousine, sub-classe 2, 

exceto se eles apresentarem um resultado de despistagem negativo para o gene da garupa dupla 

ou hipertrofia muscular, situação em que serão elegíveis para certificação na classe puro sangue. 

 

Os animais geneticamente sem cornos ou presumíveis de o ser serão sistematicamente 

reclassificados na classe raça pura Limousine, sub-classe 2, assim como todos os seus 

descendentes certificados ao desmame pelo HBL. 

 

 

C.4. - Secção Principal - Classe Raça Pura Inscrita 

 

a) Composição 

A Classe raça pura inscrita agrupa machos e fêmeas cujos progenitores correspondem à 

definição de reprodutores de raça Limousine pela União Europeia, mas que não preenchem 

os requisitos de certificação pelo HBL noutra Classe da Seção Principal do Livro Genealógico. 

Os animais cuja mãe e avó materna estejam inscritas na secção anexa, e o pai, avô e avó 

paterna sejam reprodutores de raça pura Limousine podem ser inscritos na secção principal, 

nesta classe raça pura inscrita.  
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C.5. – Secção Anexa   

 

A Secção Anexa do livro genealógico está aberta apenas à entrada de fêmeas e deve ter por base os 

requisitos de padrão racial e as respetivas confirmações de paternidade necessárias. 

 

a) Composição 

Fêmeas provenientes de cruzamentos de absorção e que após inspeção satisfaçam o padrão Raça 

Pura. 

Os descendentes (machos), de vacas inscritas na Secção Anexa e touro certificado na Secção 

Principal (Puro Sangue ou Raça Pura) podem ser aprovados como Limousine (código 14) se, após 

inspeção, satisfaçam pelo menos o padrão de Raça Pura, ficando sempre limitados a esta secção 

anexa. 

As descendentes (fêmeas), de vacas inscritas na Secção Anexa (Padrão racial Limousine) e touro 

certificado na Secção Principal (Puro Sangue ou Raça Pura) podem ser registados na Secção Anexa 

se, após inspeção, satisfaçam, pelo menos, o padrão de Raça Pura. 

 

A descendência (fêmeas) de vacas registadas na Secção Anexa poderá ser inscrita na Secção 

Principal4 do livro genealógico, Classe Raça Pura Subclasse 2 ou Classe Raça Pura Inscrita. 

 

Em qualquer uma das situações referidas nos parágrafos anteriores deve verificar-se que: 

▪ O detentor seja aderente ao Livro Genealógico, 

▪ O animal seja examinado por um técnico da ACL e satisfaça o padrão racial, 

▪ Confirmação de filiação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Anexo II, Parte 1,Capitulo III,A do Regulamento (EU) 2016/1012: A descendência de primeira geração de 

uma mãe e uma avó materna que estejam registadas numa secção anexa de um livro genealógico da mesma 

raça e de um macho reprodutor de raça pura inscritos na secção principal do livro genealógico da mesma 
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raça são igualmente considerados animais reprodutores de raça pura e inscritos ou registados e elegíveis 

para inscrição na secção principal desse livro genealógico. 
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Artigo D 

REGRAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO DO HBL 

 

D.1. – Ligação e certificação 

De acordo com os estatutos da ACL, entidade responsável pela gestão do HBL, todo o criador que 

pretenda um bovino Limousine certificado pelo HBL deve estar ligado ao mesmo. Podendo 

participar ou não no programa de melhoramento da raça Limousine em Portugal. 

Nos casos em que o criador ligado ao HBL, apenas pretende a inscrição dos seus animais no HBL e 

não pretende sujeitá-los a qualquer controlo de performances e consequente certificação e 

qualificação, deve desse facto avisar o HBL. Devendo, no entanto, suportar os custos da validação 

da raça do animal e os custos da inscrição no livro de nascimentos com consequente emissão de 

documento comprovativo, para cada animal, conforme definido pelos estatutos e tabela de 

prestação de serviços da ACL. 

 

D.2. – Identificação e inscrição no HBL dos animais 

Um animal não identificado conforme a legislação em vigor de Identificação animal, não pode ser 

certificado pelo HBL. 

O HBL apenas certifica animais reprodutores de raça pura Limousine, inicialmente inscritos no HBL 

cuja organização, manutenção e orientação compete à ACL – Associação Portuguesa de Criadores 

de Raça Bovina Limousine. 

No âmbito do HBL os animais serão identificados: 

a) Por um nome - a atribuir segundo o critério do criador, e que deve constar na Declaração de 

Nascimento. O nome deverá ter no máximo dez letras, indicando a primeira o ano do 

nascimento - a letra A corresponde ao ano de 1985, seguindo-se a ordem alfabética e cíclica, 

com exceção das letras K, Q, W, X, Y e Z, que não serão utilizadas. 

Nos casos em que os criadores optam por colocar siglas do nome da exploração ou outra 

situação, a seguir ao nome do animal, devem ser consideradas como parte integrante das 10 

letras de máximo. 

O HBL não assume quaisquer responsabilidades caso existam siglas repetidas em animais de 

criadores diferentes, nem se responsabiliza caso sejam excedidas as 10 letras e o nome do 

animal apareça cortado em alguns ficheiros ou documentos.  

Deve verificar-se o bom senso dos criadores nas situações anteriormente referidas. 

 

b) Por um número do botão de recolha de amostra de tecido de orelha ou número de ADN. 

A cada animal inscrito no HBL será retirada uma amostra de tecido da orelha para análises 

diversas ao ADN, nomeadamente para comprovação de filiação e outras análises genéticas ou 

genómicas. Tais como despistagem de translocações diversas, pesquisa de mutações causais 

de hipertrofia muscular ou gene da garupa dupla, pesquisa de anomalia do palato fendido ou 

palatoschisis, pesquisa do gene sem cornos entre outras pesquisas complementares de 
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caraterísticas genéticas que venham a ser definidas no âmbito do programa de melhoramento 

da raça Limousine.  

A recolha das amostras de cartilagem da orelha é feita por meio de um alicate especial 

deixando na orelha do animal um brinco, onde se pode distinguir o monograma da ACL e um 

conjunto numérico que corresponde ao número de série do botão, a qual identifica, em 

simultâneo, a amostra retirada permitindo a rastreabilidade da mesma desde a recolha até à 

análise do tecido recolhido. 

 

c) Nº de Inscrição no HBL 

A nível informático, cada animal é ainda identificado por um número de inscrição no HBL - 

define-se como sendo um conjunto alfanumérico de dez campos (PG.00.000.000): onde “PG” 

indica que o nascimento se verificou em Portugal, seguindo-se depois o ano de nascimento, o 

número de criador e finalmente o número de ordem de nascimento do animal. 

Exemplo: PG.07.123.002 – significa que se trata do segundo animal nascido em 2007, na 

exploração do criador nº 123. 

 

d) Nº de Identificação eletrónica  

Cada bovino Limousine inscrito no Livro de Adultos deve estar identificado eletronicamente 

com um bolo reticular de acordo com as regras de identificação animal em vigor. 

 

D.3. – Comercialização de reprodutores de raça Limousine certificados 

Para reforçar a notoriedade da certificação atribuída pelo HBL, cada criador ligado ao HBL é 

convidado a não vender como reprodutores os animais que não tenham sido inicialmente 

avaliados e certificados pelo HBL. 

O HBL não terá qualquer responsabilidade em termos de regulamento no caso de animais 

vendidos como reprodutores que não tenham sido certificados pelo próprio HBL. 

 

D.4. – Compromissos de acompanhamento do efetivo  

O HBL considera indispensável à seleção e melhoramento da raça Limousine, a identificação de 

acordo com a legislação em vigor, a confirmação da filiação dos bovinos, o controlo das suas 

performances e a valorização das mesmas através das avaliações genéticas e genómicas. 

O criador ligado ao HBL compromete-se a respeitar as regras das diversas entidades que permitem 

concretizar todos os aspetos referidos anteriormente.  

 

D.4.1. – Declarações de cobrição, de IA - inseminação artificial ou TE – Transferência 

embrionária, filiação e passaportes 

Para suporte das inscrições no livro de nascimentos ou declarações de nascimento devem ser 

previamente elaboradas pelo criador ligado ao HBL as respetivas declarações de cobrição ou 

beneficiação. Que podem ter as seguintes formas: 
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a) Declaração de Transferência de Embrião (TE) ou de Inseminação Artificial (IA): documento 

emitido pelo técnico que efetuou respetivamente a TE ou IA, com identificação do macho 

utilizado, da(s) fêmea(s) beneficiada(s), bem como das condições e a data em que foi 

realizada. 

Para a inscrição no HBL de produtos resultantes de IA ou TE é necessário que o sémen utilizado 

seja de um touro que tenha sido sujeito a testes de desempenho ou a avaliação genética, 

consequentemente considerado como melhorador pelo HBL. 

No caso de se tratar de um touro inscrito no HBL nacional ou estrangeiro, mas que não tenha 

sido considerado como melhorador pelo HBL, a inscrição dos descendentes fica limitada 

unicamente às fêmeas, as quais só poderão ser admitidas na secção anexa. 

b) Declaração de Cobrição ou de emparelhamento em lote: identifica o macho e as fêmeas, bem 

como indica as datas de início e de fim do emparelhamento e outras informações relativas ao 

processo de reprodução (ex.: se foi realizado tratamento de sincronização, etc.) 

Este tipo de declaração tem uma duração máxima de 6 meses e deve ser recebida pelo HBL pelo 

menos 30 dias ante do início do período de partos correspondente. 

Deve também ser substituída se durante a sua vigência for observada alguma alteração (ex.: 

entrada/saída ou morte do macho). 

Em qualquer declaração de beneficiação ou cobrição só podem ser incluídos machos 

reconhecidos como reprodutores, inscritos no livro de adultos, de uma mesma raça e tendo o 

seu perfil genético previamente caraterizado de forma a permitir que toda a descendência das 

fêmeas “da raça” seja reconhecida como tal. 

 

c) Filiação 

Relativamente a cada criador ligado ao HBL, será verificada a compatibilidade da filiação com 

base nos perfis genéticos de ambos os progenitores com os descendentes em pelo menos 3% 

dos animais inscritos no livro de nascimentos em cada ano selecionados de forma aleatória. 

Preferencialmente serão verificados os machos PRE, que aguardam a 2ª observação para 

obterem o certificado zootécnico Ouro e as fêmeas fruto de IA ou TE da secção principal do HBL. 

Sempre que seja observada uma incompatibilidade de mãe/pai, na declaração de nascimento, 

o Secretário Técnico pode determinar que no mesmo efetivo a comprovação da filiação passe 

para 5% dos animais inscritos no livro de nascimentos para esse criador nos 12 meses seguintes. 

Passando deste modo a responsabilidade do custo da análise de ADN para fins de filiação para 

o criador. 

No caso de três incorreções sucessivas nas declarações de nascimento apresentadas pelo criador 

deve-se verificar o referido no capítulo das sanções. 

 

d) Validação de raça Limousine e Emissão de Passaportes na base de dados oficial SNIRA/Idigital 

Os bovinos nascidos em território nacional só poderão ter a raça Limousine, código 14 na base 

de dados oficial do SNIRA/Idigital, caso estejam inscritos no HBL, secção principal ou anexa. Só 

nestes casos e mediante pretensão do criador, a ACL emitirá o passaporte do bovino de raça 

pura Limousine onde constam o nome, Nº LG e raça Limousine validada. 

No caso dos bovinos importados, a raça que constará na base de dados oficial SNIRA/Idigital será 

a que constar no passaporte do bovino que este traz do país de origem. No entanto o próprio 

animal só será inscrito no HBL, caso o mesmo se faça acompanhar de um certificado zootécnico. 
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O certificado zootécnico é sempre obrigatório para as trocas de reprodutores de Estados 

membros da União Europeia, intraunião, ou para os casos de importações de países não 

pertencentes à União Europeia. 

 

D.4.2 - Controlo de Performances 

O Controlo de Performances (CP) na Raça Limousine tem por finalidade estimar o valor genético das 
vacas e dos touros Limousine, a partir dos resultados do crescimento ponderal, até ao desmame, e 
da conformação dos seus vitelos e caracterizar o potencial individual de crescimento e a aptidão dos 
animais para a produção de carne e para a função reprodutiva. 

São obrigados a Controlo de Performances os animais da Raça Limousine, cujos proprietários 
estejam ligados ao HBL, participem no programa de melhoramento da raça Limousine e pretendam 
produzir animais certificados para Seleção.  

A execução do Controlo de Performances é da responsabilidade do Secretário Técnico do HBL, que 
o concretizará nos termos deste Regulamento Técnico procedendo à realização de pesagens 
trimestrais dos vitelos nas explorações, à avaliação morfológica por pontuação ao desmame e 
posterior avaliação morfológica à idade adulta e ao tratamento de dados recolhidos. 

As pesagens são realizadas pelos Serviços Técnicos do HBL, na ocasião das visitas de rotina dos 
Serviços Técnicos do HBL às explorações. 

Em situações excecionais e após aprovação do Secretário Técnico, poderão ser consideradas 
pesagens realizadas pelo próprio criador, sendo nestas situações a responsabilidade do Secretário 
Técnico de coordenação e validação das mesmas. 

O intervalo máximo entre pesagens é de 100 dias, admitindo-se, excecionalmente, um intervalo 
máximo de 130 dias entre duas pesagens. 

Os Serviços Técnicos do HBL pesarão todos os animais nascidos até ao dia da visita, inclusive. 

Por ocasião das pesagens, os técnicos do HBL devem anotar qualquer facto que lhes seja revelado, 
suscetível de influenciar as performances dos animais e a avaliação do seu potencial genético. 

Deve ser anotado inclusivamente alguma situação extraordinária na cria do animal, exemplos: órfão, 
criado por outra vaca, grupo de vacas com maneio especial ou outras situações que constituam 
grupos de conduta particulares. 

Os Técnicos do HBL devem entregar, ao criador, um extrato das pesagens efetuadas em suporte 
papel ou em ficheiro por correio eletrónico ou outro meio. 

O tratamento dos dados relativos às pesagens e às avaliações morfológicas serão efetuados pelos 
serviços informáticos do HBL. 

Peso ao nascimento - O peso ao nascimento é recolhido pelo criador na ocasião do nascimento, e 
indicado na Declaração de Nascimentos. Utiliza-se para estimar o grau de facilidade ou dificuldade 
do parto e para indexar os progenitores em relação a este indicador. 

Deve ser recolhido nas primeiras 24 horas de vida do bovino e pode ser recolhido através de 
pesagem em balança ou báscula, método ideal, ou em situações de maneio em que tal seja 
completamente impossível, através da medição do perímetro torácico (em cm). Essa informação 
recebida pelo HBL será posteriormente convertida em kg de peso vivo mediante tabela interna 
existente na ACL para o efeito. 
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Peso aos 120 dias (P120) - O peso aos 120 dias permite calcular o ganho médio diário do nascimento 
aos 4 meses (GMD 0-120). 

Fórmula de obtenção do Peso aos 120 dias (P120) = ((P2 - P1)/(A2 - A1)) x (AT - A1) + P1 

 

Em que:  

P1: Peso à primeira pesagem 

P2: Peso à segunda pesagem 

A1: Idade em dias à primeira pesagem 

A2: Idade em dias à segunda pesagem 

AT: Idade Tipo (120 dias) 

 

Nota: A primeira pesagem (P1) deve ser feita antes dos 130 dias e a segunda pesagem (P2) deve ser 
feita antes dos 230 dias. O intervalo entre as duas pesagens (A2 - A1) não pode ser inferior a 60 dias 
nem exceder os 130 dias. 

 

Ganho Médio Diário do nascimento até aos 4 meses (GMD 0-120) - É o ganho médio diário entre o 
peso obtido aos 120 dias e um peso ao nascimento declarado pelo criador.  

 

Peso aos 210 dias (P210) - Mede o potencial de crescimento do vitelo, na perspetiva da sua aptidão 
para a produção de carne. Permite a qualificação individual dos animais e o cálculo do índice 
Capacidade de Crescimento dos progenitores e do próprio animal. Destina-se também a indexar o 
potencial leiteiro dos progenitores e do próprio animal, através do efeito materno do P210dias. 

Fórmula de obtenção do Peso aos 210 dias (P210) = ((P2 - P1) / (A2 - A1)) x (AT - A1) + P1 

Em que: 

P1: Peso à primeira pesagem 

P2: Peso à segunda pesagem 

A1: Idade em dias à primeira pesagem 

A2: Idade em dias à segunda pesagem 

AT: Idade Tipo - (210 dias) 

 

Nota: Um dos pesos deve ter sido obtido depois dos 150 dias, podendo a outra pesagem ser obtida 
entre os 0 e os 300 dias. Intervalo entre as duas pesagens não pode exceder os 130 dias. 

 

O P120 e o P210 são objeto de correções a fazer em função do rang ou número de partos da mãe, 
do sexo do animal e da época de nascimento, de acordo com a Tabela 1. 
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Após a correção dos pesos, de acordo com a tabela seguinte, a nomenclatura passa de P120dias 
(peso aos 120 dias) para PC120dias (peso corrigido aos 120 dias) e de P210dias (peso aos 210 dias) 
para PC210dias (peso corrigido aos 210 dias). 

Rang Sexo/Idade jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 

M 120 12 11 13 16 21 26 29 30 30 28 22 17 

M 210 21 24 30 37 38 41 46 43 39 34 24 21 

F 120 23 22 24 27 32 37 40 42 41 38 33 28 

F 210 45 47 54 60 62 65 70 66 63 58 47 45 

2 

M 120 3 1 3 7 12 17 19 20 20 18 13 7 

M 210 8 11 17 24 25 28 33 30 26 21 11 8 

F 120 14 12 14 17 23 27 30 31 31 29 24 18 

F 210 32 34 41 47 49 52 57 53 50 45 34 32 

3 

M 120 -1 -3 -1 2 8 12 15 16 16 14 9 3 

M 210 5 7 13 20 22 24 29 26 23 17 7 4 

F 120 10 8 10 13 18 23 26 27 27 25 20 14 

F 210 28 31 37 44 46 48 53 50 46 41 31 28 

4 

M 120 -4 -6 -3 0 5 10 13 14 14 11 6 1 

M 210 2 5 11 18 20 22 27 24 20 15 5 2 

F 120 7 5 8 11 16 21 24 25 25 22 17 12 

F 210 26 29 35 41 43 46 51 48 44 39 29 26 

5 

M 120 -4 -6 -4 -1 5 9 12 13 13 11 6 0 

M 210 0 3 9 16 18 20 25 22 18 13 3 0 

F 120 -4 -6 -4 -1 5 9 12 13 13 11 6 0 

F 210 24 27 33 39 41 44 49 46 42 37 27 24 

6 

M 120 -5 -7 -5 -2 4 8 11 12 12 10 5 -1 

M 210 1 3 9 16 18 20 25 22 19 13 3 0 

F 120 6 4 6 9 14 19 22 23 23 21 16 10 

F 210 24 27 33 40 42 44 49 46 42 37 27 24 

7 e + 

M 120 -2 -4 -2 1 7 11 14 15 15 13 8 2 

M 210 4 6 13 19 21 24 29 25 22 17 6 4 

F 120 9 7 9 12 17 22 25 26 26 24 19 13 

F 210 28 30 36 43 45 47 52 49 46 40 30 27 

Tabela 2 – Tabela de correções do peso do animal em função do “Rang” do parto da mãe, do sexo do 

animal e do mês de nascimento. 

Fonte: Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. 
Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Biotecnologia e Recursos Genéticos  
Estação Zootécnica Nacional 
Pólo de Investigação da Fonte Boa 
2019 
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D.4.3 - Avaliação morfológica 

A avaliação ou pontuação morfológica pode ser descrita como um desenho ou foto do animal, em 

que se aprecia e descreve de forma detalhada as suas diferentes partes corporais, as suas 

proporções e aptidões, identificando os seus pontos fortes e fracos. 

É uma avaliação de vários pontos específicos da morfologia do animal que são observados de perfil, 

de frente e de trás do animal por comparação ao padrão e valores médios da raça Limousine. Esta 

avaliação morfológica é efetuada ao desmame, entre os 6 e 9 meses de idade do animal e à idade 

adulta, entre os 14 e os 18 meses no caso dos machos e entre os 18 e 24 meses no caso das fêmeas. 

Trata-se duma ferramenta essencial para a certificação ao desmame dos bovinos Limousine pois da 

pontuação realizada pelos técnicos da ACL – Associação Portuguesa de Criadores de Bovinos da Raça 

Limousine, devidamente formados e aprovados para o efeito pelo Institut de l’Elevage, resultam as 

diferentes certificações atribuídas aos machos e às fêmeas de raça Limousine inscritos no HBL em 

Portugal. 

São avaliados vários pontos de observação específicos que descrevem o Desenvolvimento Muscular 

– DM, o Desenvolvimento Esquelético – DE, as Aptidões Funcionais – AF, as Qualidades Raciais – QR 

e alguns outros pontos do animal, sendo que para cada um dos pontos é atribuída uma nota, numa 

escala de 1 a 10. 

A avaliação ou pontuação morfológica é um dos pilares mais importantes do programa de seleção 

da raça Limousine em Portugal, uma vez que os valores genéticos obtidos de DM, DE e AF são 

bastante fiáveis pois apresentam uma alta heritabilidade entre 0,25 e 0,30.  

Avaliação morfológica ao desmame 

Ficam sujeitos à avaliação morfológica ao desmame os animais que cumpriram os requisitos 

necessários à inscrição no LN. Esta avaliação será sempre efetuada na exploração de origem do 

animal, exceto em relação aos animais vendidos antes do desmame conjuntamente com as suas 

mães, e cuja transição se faça para uma exploração pertencente a outro criador ligado ao HBL. 

Os machos que não sejam submetidos a esta avaliação, não poderão mais tarde ser inscritos no 

Livro de Adultos e como tal não serão reconhecidos como reprodutores de raça pura Limousine.  

As fêmeas que não sejam avaliadas morfologicamente ao desmame ou não tenham os mínimos 

necessários para alcançar a certificação Bronze, estabelecidos neste regulamento, poderão ser 

avaliadas à idade adulta, e caso cumpram os mínimos referidos neste regulamento poderão obter a 

certificação Bronze à idade adulta, ficando limitadas à multiplicação da raça Limousine. 

 As avaliações morfológicas são realizadas por técnicos da ACL credenciados pelo Institut d’Elevage 

(entidade competente francesa) com o estatuto de “Classificador” para a Raça Limousine. Compete 

à ACL providenciar a acreditação dos seus técnicos. 

Os animais a pontuar ao desmame com vista à sua inscrição no HBL devem ter entre 6 e 10 meses. 

Excecionalmente poderão ser pontuados ao desmame, para inscrição no HBL, animais com idades 

compreendidas entre 4 e 13 meses, desde que algum motivo de força maior o justifique. 
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Imediatamente após a avaliação morfológica, o Classificador fará entrega ao criador de uma cópia 

das pontuações atribuídas aos animais, em suporte papel ou em ficheiro por correio eletrónico ou 

outro meio. 

Os resultados das pontuações ao desmame poderão ser objeto de reavaliação, a pedido do criador 

feito ao HBL por escrito nos 15 dias seguintes à data da avaliação morfológica. 

Os encargos adicionais inerentes à reavaliação são da responsabilidade do criador, se dela não 

resultar uma subida no estatuto animal. 

Os animais que apresentem notas de DM, DE ou AF inferiores a 45 pontos ou DM+DE inferior a 105 

pontos apenas têm acesso à inscrição no livro de nascimentos. 

Avaliação morfológica à idade adulta 

A avaliação ou pontuação morfológica à Idade adulta abrange as fêmeas presentes nas explorações, 

que tenham obtido qualquer uma das seguintes certificações: Limousine Prata ou Limousine Bronze. 

Para além das que ficaram apenas inscritas no livro de nascimentos.  

Abrange ainda os machos que ao desmame apresentarem as performances mínimas para PRE. 

Esta avaliação será realizada pelos técnicos do HBL nas visitas de rotina aos criadores, conforme 

referido na secção F3. Planificação das visitas deste regulamento. 

Todos os machos nascidos a partir de 1/1/2005, que obtiverem a certificação PRE ao desmame, 

ficam sujeitos a esta segunda avaliação para se qualificarem como Limousine Ouro. 

Os animais a avaliar deverão ter idades compreendidas entre 14 e 18 meses no caso dos machos e 

entre 18-24 meses no caso das fêmeas, preferencialmente, na altura da visita de rotina, podendo 

ser superior a esta caso os serviços do HBL considerem adequado. Nomeadamente no caso dos 

animais importados, em que a data da avaliação morfológica à idade adulta, terá de ser após a data 

de entrada destes animais na exploração do criador nacional ligado ao HBL. 

Após a avaliação, o Classificador fará entrega aos Criadores de uma cópia das pontuações atribuídas 

aos animais em suporte papel ou em ficheiro por correio eletrónico ou outro meio. 

Os resultados desta segunda pontuação poderão ser objeto de reavaliação, a pedido do criador feito 

ao HBL por escrito nos 15 dias seguintes à data da avaliação. 

Os encargos adicionais inerentes à reavaliação são da responsabilidade do criador, se dela não 

resultar uma subida no estatuto animal. 

No caso dos machos se desta avaliação resultar pontuação igual ou superior a 130 pontos (DM+DE), 

DM e DE iguais ou superiores a 55 pontos cada e AF igual ou superior a 55 pontos, e não se verificar 

nenhuma anomalia referida neste Regulamento, serão qualificados Limousine Ouro - O, e serão 

emitidos os respetivos certificados. 

Se os machos estiverem dentro dos parâmetros exigidos, para a realização da segunda avaliação 

morfológica, mas o criador expressamente não quiser esperar por esse momento, serão emitidos 

pelos serviços do HBL os certificados de Limousine Prata – PREP para esses animais.  
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Se os animais estiverem dentro dos parâmetros exigidos ao desmame para segunda avaliação 

morfológica, mas não obtiverem nesta a pontuação mínima exigida, será passado pelos serviços do 

HBL o certificado de Limousine Prata - PP. 

No caso das fêmeas em seleção, se desta avaliação resultar pontuação igual ou superior a 130 

pontos (DM+DE), DM e DE iguais ou superiores a 55 pontos cada e AF igual ou superior a 55 pontos, 

e não se verificar nenhuma anomalia referida neste Regulamento, serão qualificadas com uma 

certificação um nível acima daquela que obtiverem ao desmame, ou seja, as fêmeas Limousine 

Bronze-B ao desmame passam a Limousine Prata-PP na avaliação à idade adulta; e as Limousine 

Prata-P ao desmame passam a Limousine Ouro-O na avaliação à idade adulta.  

No caso das fêmeas em multiplicação, com certificação Bronze ao desmame, mantêm a certificação 

Bronze à idade adulta, após avaliação morfológica e caso não se verifique nenhuma anomalia 

descrita neste regulamento, para permitir a sua inscrição no livro de adultos e posterior inscrição 

dos seus descendentes no livro de nascimentos. Mas desta feita sempre no estatuto de 

multiplicação.  

Neste caso será passado pelos serviços do HBL um certificado com a mesma certificação do 

desmame, mas contendo os dados recolhidos nesta avaliação morfológica adulta. 

 

Descrição da Avaliação morfológica ou Pontuação ao desmame 

Através da Pontuação os animais são classificados em relação aos seguintes parâmetros: 

• Desenvolvimento Muscular – DM 

Valoriza-se a largura entre espáduas, largura do dorso, espessura do lombo, largura da nádega, 

arredondamento da nádega e comprimento da nádega. 

• Desenvolvimento Esquelético – DE 

Avalia-se o desenvolvimento ou altura do animal ao garrote e o comprimento que vai desde a 

espádua à ponta da anca (através dos parâmetros desenvolvimento e comprimento do dorso) e as 

dimensões da bacia (através dos parâmetros largura das ancas e comprimento da bacia).  

• Aptidão Funcional – AF 

Observa-se a facilidade de movimento dos animais, a horizontalidade do dorso, a largura do focinho 

e o posicionamento dos aprumos. 

Através da Pontuação são também avaliadas as Qualidades Raciais – QR, ou seja, a conformidade 

do animal ao standard da raça em termos de coloração, pelagem e harmonia. 

São também avaliadas e pontuadas outras características do animal, que apesar de não 

contribuírem diretamente para as notas principais (DM, DE e AF), complementam a sua 

caracterização, tais como o estado corporal, profundidade e largura de peito, largura de trocanteres 

e isquions, ligação de espáduas e grossura das canelas. No entanto contribuem para uma valorização 

genética. 
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Ao proceder ao somatório dos seis sub-parâmetros correspondentes ao DM, com a nota de 

Espessura do Lombo a contar a dobrar, obtém-se uma nota na escala de 70. Para obter a nota final 

tem de se converter este valor para a escala 100. 

Ao proceder ao somatório dos quatro sub-parâmetros correspondentes a DE, com a nota de 

Desenvolvimento a contar a dobrar, obtém-se uma nota na escala de 50. Para obter a nota final tem 

de se converter este valor para a escala 100. 

Para obter a nota de Aptidões Funcionais tem de se proceder ao somatório dos quatro sub-

parâmetros de apreciação, obtendo-se uma nota na escala 40 que será depois convertida na escala 

100. 

 

Descrição da Avaliação morfológica ou Pontuação à idade adulta 

Através da Pontuação de adulto os animais são classificados novamente em relação aos seguintes 

parâmetros: 

• Desenvolvimento Muscular – DM 

Valoriza-se a largura entre espáduas, largura do dorso, espessura do lombo, largura da nádega, 

comprimento da nádega e arredondamento da nádega. 

• Desenvolvimento Esquelético – DE 

Avalia-se o desenvolvimento ou altura do animal ao garrote e o comprimento que vai desde a 

espádua à ponta da anca (através dos parâmetros desenvolvimento e comprimento do dorso) e as 

dimensões da bacia (através dos parâmetros largura das ancas e comprimento da bacia).  

• Aptidão Funcional – AF 

Observa-se a facilidade de movimento dos animais, a horizontalidade do dorso, a largura do focinho  

o posicionamento dos aprumos, vistos de frente e de perfil, bem como a ligação de espáduas. 

Através da Pontuação são também avaliadas as Qualidades Raciais – QR, ou seja, a conformidade 

do animal ao standard da raça, em termos de coloração, pelagem e harmonia. 

São também avaliadas e pontuadas outras características do animal, que apesar de não 

contribuírem diretamente para as notas principais, complementam a sua caracterização, tais como 

o estado corporal, profundidade e largura de peito, largura de trocanteres e isquions, inclinação da 

bacia, profundidade do ventre e grossura das canelas. No entanto contribuem para uma valorização 

genética. 

Ao proceder ao somatório dos seis sub-parâmetros correspondentes a DM, com a Espessura do 

Lombo a contar a dobrar, obtém-se uma nota na escala de 70. Para obter a nota final tem de se 

converter este valor para a escala 100. 

Ao proceder ao somatório dos quatro sub-parâmetros correspondentes a DE, com o 

desenvolvimento a contar a dobrar, obtém-se uma nota na escala de 50. Para obter a nota final tem 

de se converter este valor para a escala 100. 
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Para obter a nota de Aptidões Funcionais implica, numa primeira fase a classificação dos aprumos 

relativamente à nota ideal 5, observando os posteriores e os anteriores de frente e de perfil, fazendo 

depois os somatórios dos desvios.  

A nota de AF obtém-se através da seguinte fórmula: 25 + largura do focinho + horizontalidade do 

dorso + ligação de espáduas – somatório dos desvios dos aprumos. Esta nota encontra-se na escala 

de 70. Para obter a nota final tem de se converter este valor para a escala 100. 

No que diz respeito às restantes notas, que não se encontram incluídas em nenhum somatório, de 

realçar que a inclinação da bacia funciona como os aprumos, ou seja, a nota ideal é 5, sendo que 

notas acima ou abaixo desse valor pretendem descrever a maior ou menor inclinação da bacia. 

No caso dos machos poderão ainda ser recolhidos a altura ao garrote e o perímetro escrotal entre 

outras medições de interesse zootécnico, que poderão constar nas informações complementares 

do certificado. 

Relativamente às fêmeas, caso estas se encontrem paridas, serão também apreciadas algumas 

caraterísticas da glândula mamária ou úbere, nomeadamente o volume dos tetos, distância base-

jarrete e o equilíbrio dos quartos. Será apontado o seu estado fisiológico: gestante ou parida e 

aleitante. 

 

D.4.4. - Temperamento 

Na avaliação morfológica realizada ao desmame e à idade adulta, inclui-se a apreciação do 

temperamento e comportamento dos animais. Tenta-se observar o comportamento do animal 

inserido num grupo de animais e depois quando separado deste. Utiliza-se para o efeito uma escala 

de valores de 1 a 7, conforme critérios descritos seguidamente 

Nota 1 - Muito dócil e sociável: procura contacto com as pessoas; 

Nota 2 - Dócil: calmo, pára e movimenta-se lentamente, lidado facilmente; 

Nota 3 - Inquieto: calmo, mas mais desperto, cauda vacilante, teimoso ao ser conduzido; 

Nota 4 - Nervoso: manuseável, mas nervoso e impaciente, de condução difícil, abana a cauda; 

Nota 5 - Muito nervoso: fugidio, tenta saltar cancelas ou vedações, emite rugidos, movimenta 

a cauda rápida e repetidamente, defeca e urina quando conduzido, tenta fugir quando 

apertado; 

Nota 6 - Agressivo: comportamento semelhante ao anterior, mas mais exuberante, muito 

agitado, sempre em movimento tentando saltar limites físicos, comportamento de ataque 

quando isolado; 

Nota 7 - Muito agressivo: violento e avança contra as pessoas. 

A nota de temperamento vem descrita nos certificados emitidos pelo HBL. 
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A avaliação do temperamento ou comportamento dos animais, começou a ser feita nos animais 

nascidos após 2008 e permite estimar o valor genético dos animais relativamente a esta 

característica.  

D.4.5. - Livro de adultos 

A inscrição no livro de adultos ocorre à data em que os animais são avaliados ou pontuados à idade 

adulta e tem de ser validada pelo Secretário Técnico do HBL. Tem de ser elaborado registo assinado 

pelo criador, com a data e a identificação dos animais avaliados e aprovados ou rejeitados. 

No caso de utilização de plataforma digital, a assinatura poderá ser digital. Ou em total 

impossibilidade de o criador estar presente para assinar, poderão ser guardadas as coordenadas da 

exploração onde são avaliados os animais como prova da realização das inscrições no livro de 

adultos. 

A inscrição no livro de adultos só pode ser realizada com a simultânea ou prévia identificação 

eletrónica dos animais de acordo com as normas em vigor. 

O HBL só deve aceitar inscrições no livro de nascimentos e no livro de adultos na secção principal 

de animais com paternidade registada e ou confirmada. 

 

D.4.6. - Estatuto dos animais 

No HBL os animais podem assumir diferentes estatutos: seleção, multiplicação ou produção de 

carne. 

Animais em seleção 

Os animais em seleção provêm de efetivos cujo proprietário sujeita os seus animais ao controlo de 

performances, cumprido todas as regras descritas neste regulamento. Inclusivamente os critérios 

de ascendência, conforme apresentados nas tabelas de certificação ao desmame (Tabelas 3 e 4). 

Podem obter o estatuto de seleção, os animais cujas progenitoras têm certificação Prata ou Ouro à 

idade adulta e cujos progenitores têm certificação Ouro à idade adulta. 

De realçar que, no caso das progenitoras cuja certificação adulta é Prata, só são consideradas para 

seleção, aquelas cujo controlo de performances ao desmame foi concretizado, tendo sido apurados 

os pesos às idades 120 e 210 dias (podendo ter obtido a certificação Bronze ou Prata ao desmame). 

As progenitoras que não foram sujeitas a controlo de performances e obtiveram a certificação 

Bronze ao desmame e posteriormente subiram um nível de certificação à idade adulta, ou seja, 

passaram de Bronze para Prata não concedem aos seus descendentes o estatuto de animal em 

seleção, ainda que emparelhadas com um macho de certificação adulta Ouro. 

Os animais em seleção estão obrigatoriamente inscritos na secção principal do HBL, na classe puro 

sangue ou na classe raça pura certificada. 
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Estes animais podem vir a obter qualquer uma das certificações ao desmame: Bronze ou Prata para 

as fêmeas e Bronze, Prata ou PRE para os machos e as consequentemente possíveis à idade adulta, 

conforme consta no Artigo E – Certificação e Qualificação deste regulamento. 

Animais em multiplicação 

Considera-se animais em multiplicação aqueles cujo proprietário opte por não os sujeitar a controlo 

de performances de crescimento ainda que os seus ascendentes tenham o estatuto de animais em 

seleção. 

São também animais em multiplicação, aqueles cujos progenitores machos tenham as certificações 

Bronze ou Prata e ou cujas progenitoras tenham a certificação adulta Bronze ou Prata 

(multiplicação). 

Estes animais só poderão obter a certificação Bronze ao desmame e à idade adulta. 

Animais em produção de carne 

Considera-se animais em produção de carne da raça Limousine, aqueles cujo proprietário opte por 

não os sujeitar a controlo de performances de crescimento nem a avaliação morfológica, 

pretendendo apenas a sua inscrição no livro de nascimentos.  

Os progenitores poderão ter qualquer certificação, desde que se encontrem inscritos no livro de 

adultos. 

Estes animais destinam-se à produção de carne e devem respeitar as regras constantes dos cadernos 

de especificações existentes para este fim. 

  

D.4.7. - Avaliação Genética e avaliação genómica 

A avaliação genética da raça Limousine inclui as caraterísticas consideradas pertinentes 

relativamente aos objetivos estabelecidos no programa de melhoramento da raça Limousine. 

Os valores genéticos dos animais reprodutores são calculados com base nos vários dados recolhidos 

pelo HBL, nomeadamente registos de genealogias, pesos, avaliações morfológicas, temperamento, 

condição de nascimento, partos entre outros. Poderão ainda ser considerados os dados recolhidos 

sobre animais reprodutores através dos testes de desempenho e a informação genómica recolhida 

em animais reprodutores. 

Os métodos estatísticos utilizados na avaliação genética devem estar em consonância com regras 

definidas pela DGAV – GRGA. Para além da observância das recomendações do ICAR pela ACL e da 

adoção dos mesmos princípios pelo organismo responsável pela avaliação genética. 

Ao publicar os valores genéticos estimados para os animais reprodutores, são indicados o grau de 

fiabilidade desses valores, bem como a data da avaliação. 

Para os animais reprodutores de raça pura Limousine cujo sémen é destinado à inseminação 

artificial, o valor mínimo de fiabilidade dos valores genéticos deve ser de pelo menos 0,3 ou 30%, 
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para as principais caraterísticas ligadas à produção de carne ou para os principais índices compostos 

combinando vários valores genéticos estimados para as diferentes caraterísticas individuais. 

Os machos reprodutores sujeitos as avaliações genómicas devem ser considerados adequados à 

inseminação artificial se a sua avaliação genómica estiver em conformidade com as recomendações 

dos organismos internacionais de referência. E se a avaliação genómica for revalidada para cada 

uma das caraterísticas a intervalos regulares e sempre que se verifiquem alterações importantes 

quer na avaliação genómica, quer na avaliação convencional quer ainda na população de referência. 

A avaliação genética tem de ser executada por entidades independentes da entidade gestora do 

HBL, devidamente reconhecidas, devendo ser assegurada a divulgação dos seus resultados on line 

ou por outros meios que sejam acessíveis aos criadores. 

No que diz respeito à publicação dos resultados das avaliações e análises genéticas, cada criador 

ligado ao HBL reconhece o direito ao HBL e à ACL de publicar sempre que estas entendam 

necessário, sobre qualquer tipo de documentação produzida, os resultados das avaliações genéticas 

ou genómicas dos seus animais e do seu efetivo.  

 

D.5. – Proteção da imagem de marca do HBL 

As operações de certificação operadas pelo HBL contribuem para o melhoramento da qualidade 

genética dos efetivos. Os criadores ligados ou não ao HBL não poderão utilizar a imagem do HBL 

ou da ACL contra os interesses destes ou sem o seu acordo explicito. 

 

D.6. – Ligação ao HBL: deveres e direitos de obtenção de certificados  

O criador ligado ao HBL compromete-se a pagar os valores definidos pela direção da ACL, 

conforme especificado nos estatutos e tabela de prestação de serviços: 

• Para se tornar sócio da mesma caso seja a sua intenção; 

• Para se ligar ao HBL, caso esteja estipulado; 

• Para que a raça dos seus animais seja validada; 

• Para todos os atos estipulados neste regulamento como emissão de certificados, análise de 

ADN para filiação e análises genómicas, entre outros. 

O valor anual das quotas das fêmeas com mais de 30 meses, varia mediante o estatuto da fêmea 

em causa: seleção, multiplicação ou produção de carne. O método e regras de apuramento do 

número de fêmeas a cobrar por ano a cada criador ligado ao HBL, encontra-se descrito em 

documento próprio e específico para este fim. 

Sempre que se verifique o cumprimento dos deveres por parte do criador ligado ao HBL, serão 

também cumpridos todos os direitos para com o criador por parte do HBL e da ACL. Entre os quais 

a emissão de certificados dos seus animais bem como o apuramento dos valores genéticos e 

outros dos seus animais. 

Todas as situações não especificadas neste regulamento, reportam para os estatutos da ACL, 

regulamento de resolução de litígios e demais legislação em vigor, nomeadamente regulamento 

UE 2016/1012. 



 

Nos termos do artigo 14º do Decreto Lei nº 63/85 de 14 de março (Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos) a presente obra é propriedade do seu criador intelectual, 
tal como se encontra registada na IGAC sob nº 3121/2019, sendo a sua reprodução total ou parcial, por qualquer processo sem prévia autorização escrita do seu autor, ilícita e 
passível de procedimento criminal contra o infrator. 
 

31 

Artigo E  

CERTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

A certificação de animais pelo HBL é uma garantia de pureza étnica, qualidade genética e aptidões 

funcionais, obedecendo aos seguintes itens: 

• Ter sido objeto de Declaração de Nascimentos válida; 

• Dispor dos elementos resultantes do Controlo de Performances válido, sempre que se trate 

de animais a certificar para Seleção; 

• Ter sido avaliado morfologicamente, nos termos deste Regulamento ao desmame e à idade 

adulta. 

A decisão quanto à certificação de um animal como reprodutor poderá ser adiada numa primeira 

avaliação, por iniciativa do Secretário Técnico. Por ocasião da segunda avaliação o animal terá que 

ser certificado ou recusado. 

Qualquer fêmea gémea de macho só será certificada à idade adulta, quando se comprovar que é 

fértil, e desde que tenha inicialmente passado na Avaliação Morfológica ao Desmame. Antes de se 

comprovar a fertilidade da fêmea, esta só poderá ficar inscrita no Livro de Nascimentos. 

 

E.1. - Critérios de Certificação 

Os critérios específicos de certificação de machos e fêmeas ao desmame e à idade adulta 

relativamente às condições de ascendência, idade, local de certificação e indicadores de 

performances são indicados nas tabelas seguintes: 

Critérios de certificação de machos Limousine ao desmame e à idade adulta– Tabela 3 

Critérios de certificação de fêmeas Limousine ao desmame – Tabela 4 

Critérios de certificação de fêmeas Limousine à idade adulta em seleção – Tabela 5 

Critérios de certificação de fêmeas Limousine à idade adulta em multiplicação – Tabela 6 
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E.1.1. - Emissão de certificados de bovinos de raça pura Limousine 

Serão emitidos certificados para os bovinos de raça pura Limousine de acordo com o especificado 

no Art. 30 e no Anexo V do Regulamento UE 2016/101, para todas as certificações enumeradas nas 

tabelas anteriores (Tabelas 3, 4, 5 e 6). 

As informações a constar nos certificados, são: 

• Nome da Associação de Criadores emissora; 

• Nome do Livro genealógico; 

• A Classe da secção principal em que o animal reprodutor foi inscrito 

• Nome da raça do animal reprodutor de raça pura Limousine 

• Sexo do animal reprodutor de raça pura Limousine 

• Número de inscrição no HBL 

• Sistema e número de identificação individual atribuído ao animal 

• Data e o país de nascimento do animal reprodutor de raça pura 

• Nome, endereço e endereço de correio eletrónico do criador de origem 

• Nome, endereço e endereço de correio eletrónico do proprietário 

• Genealogia (pais e avós); 

• Sempre que disponíveis os resultados dos testes de desempenho e resultados atualizados 

da avaliação genética, incluindo a data desta; anomalias genéticas e particularidades 

genéticas relacionadas com o Programa de Melhoramento da Raça Limousine; 

• Data e local de emissão do certificado e o nome, a qualidade e a assinatura do Secretário 

Técnico 

• No caso de fêmeas prenhas a data de inseminação ou de cobrição e a identificação do macho 

emparelhado, que podem ser indicadas num documento separado. 
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E.2. - Qualificação 

A qualificação dos animais pelo HBL resulta da observância conjugada das performances produtivas, 

reprodutivas e morfológicas do indivíduo, seus ascendentes e descendentes. 

As fêmeas podem ser qualificadas como Reprodutoras Reconhecidas- RR ou Reprodutoras 

Recomendadas - RE. Para tal devem: 

• Estar inscritas e certificadas na secção principal do HBL na classe puro sangue ou na classe 

raça pura certificada;  

• Ter sido sujeitas a avaliação morfológica ao desmame e à idade adulta; 

• Estar inscritas no LA e ser reconhecidas como melhoradoras no âmbito do plano de 

melhoramento; 

• Ter valores genéticos apurados; 

• Ter sido vistas ou inspecionadas com fim à qualificação; 

• Apresentar os critérios referidos na tabela 7 no que diz respeito ao nível genético, precisão 

de avaliação, nível produtivo, dados reprodutivos e tipo de partos. 

 

Os machos poderão obter as seguintes qualificações: Reprodutor Esperança - RE; Reprodutor 

Jovem - RJ; Reprodutor Reconhecido - RR e Reprodutor Recomendado - RRE.  

Os machos RE e RJ devem ser avaliados positivamente em Estação de Seleção nos ternos do 

respetivo regulamento. 

Os machos para obter as qualificações RR e RRE, devem: 

• Estar inscritos na secção principal do HBL na classe puro sangue ou na classe raça pura 

certificada: 

•  Ter sido sujeitos a avaliação morfológica ao desmame e à idade adulta; 

• Estar inscritos no LA e ser reconhecidos como melhoradores no âmbito do plano de 

melhoramento; 

• Ter valores genéticos apurados; 

• Ter sido vistos ou inspecionados com fim à qualificação; 

• Apresentar os critérios referidos na tabela 8 no que diz respeito ao nível genético, precisão 

de avaliação, fiabilidade dos dados, descrição e verificação de ausência de algum tipo de 

incapacidade. 

 

A qualificação das fêmeas e machos de raça pura Limousine com base na descendência será 

atribuída anualmente e será emitida listagem ou catálogo com toda a informação. 

A ACL assegura a divulgação dos seus resultados on line ou por outros meios que sejam acessíveis 

aos criadores. 
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ARTIGO F 

 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

F.1. – Idade mínima dos animais para inscrição 

A avaliação dum animal, de modo a que tenha direito a um certificado zootécnico emitido 

pelo HBL não pode ser realizada antes dos 6 meses de idade. 

O certificado zootécnico do HBL só pode ser efetuado após avaliação do animal e informatização 

pelo HBL de todos os dados técnicos do animal.  

A informação apresentada no certificado prende-se não só com a conformidade do animal ao 

padrão da raça, as suas performances ao nível do crescimento e conformação, as suas aptidões 

funcionais e o seu temperamento, bem como com o nível genético dos ascendentes. 

F.2. – Planificação das visitas técnicas de rotina 

A execução do controlo de performances, identificação, pontuação de desmame e pontuação à 

idade adulta, identificação eletrónica e inscrição do livro de adultos e qualificação com base na 

descendência, implica a realização de visitas de rotina, em Portugal continental, com a seguinte 

periodicidade: 

• Quatro visitas por ano aos animais em seleção 

• Duas visitas por ano aos animais em multiplicação 

• Duas visitas por ano aos animais para a produção de carne 

Por ocasião destas visitas os criadores, informados com o mínimo de cinco dias de antecedência, 

deverão ter os animais concentrados em local acessível e onde existam infraestruturas de contenção 

e maneio adequadas.  

Poderá ser enviada com antecedência por email, a documentação com a planificação do trabalho a 

realizar, para que o criador possa preparar a contenção dos animais sobre os quais se vai trabalhar. 

Qualquer visita que seja necessária realizar, além do programa de rotina e não definida pelo HBL, 

será custeada pelo criador, conforme definido nos estatutos e/ou tabela de prestação de serviços 

da ACL. 

As visitas de rotina no arquipélago dos Açores, tendo em vista ações de controlo de performances, 

identificação dos animais, pontuação e qualificação, realizadas pelos serviços técnicos do HBL nos 

Açores, terão lugar três vezes em cada ano sempre com o apoio dos Serviços de Desenvolvimento 

Agrário de cada Ilha.  

Outras visitas necessárias para a realização do controlo de performances serão feitas por técnicos 

dos Serviços de Desenvolvimento Agrário de cada ilha sob coordenação do Secretário Técnico do 

HBL. 
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Poderão ser efetuadas, por decisão do Secretário Técnico do HBL, visitas de inspeção e controlo das 

declarações ou do efetivo de qualquer criador ligado ao HBL. 

Estas visitas de inspeção e controlo podem ser efetuadas sem aviso prévio. Se necessário, o criador 

obriga-se a concentrar os animais designados para quando for solicitado, em local acessível onde 

existam infraestruturas de contenção e a facultar todas as informações pedidas. 

Após as visitas técnicas de rotina, o técnico deverá deixar a documentação com as pontuações, 

identificações e pesagens efetuadas, em formato papel ou enviar em ficheiro por email ou por outro 

meio. Podem inclusivamente ser deixados diversos relatórios das ações feitas com alguns outros 

dados para além dos recolhidos à data da visita. 

A planificação das visitas é feita pelo técnico responsável por determinada exploração, sob a 

coordenação e vigilância do Secretário Técnico. 

A distribuição das zonas geográficas pelos técnicos da ACL é feita pelo Secretário Técnico, que após 

2 ou 3 anos planifica a rotatividade de zonas pelos técnicos da ACL. 

 Atendendo a que cada técnico tem uma zona geográfica sob a sua responsabilidade, é conveniente 

que as visitas às explorações da mesma região sejam realizadas em dias consecutivos, de modo a 

serem otimizados custos de funcionamento da ACL. Neste sentido em situações em que os criadores 

não aceitam por 3 vezes consecutivas a marcação das visitas, a ACL pode entender cobrar a visita 

técnica que se venha a realizar fora da volta de trabalho do técnico, conforme valor referido na 

tabela de prestação de serviços e estatutos da ACL. 
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ARTIGO G  

PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA RAÇA LIMOUSINE 

 

G.1. – Apresentação do Programa de Melhoramento da raça Limousine 

 

O programa de melhoramento da Raça Limousine em Portugal é da responsabilidade da ACL. 

O programa tem por objeto a avaliação, certificação, qualificação e seleção de reprodutores 

machos e fêmeas aptos para melhorar a raça Limousine nas suas caraterísticas cárnicas e nas suas 

qualidades maternais, conservando sempre o equilíbrio entre estes dois grupos de caraterísticas. 

Os objetivos do melhoramento da raça são definidos em intervalos regulares de tempo e são 

consequentemente transcritos nas ponderações afetas aos índices elementares dos valores 

genéticos e nos índices de síntese da raça Limousine.  

Os índices de síntese são a base das qualificações dentro de cada tipo de avaliação com base em 

performances próprias ou da descendência do animal. 

As qualificações atribuídas permitem dividir o HBL segundo o mérito dos reprodutores. 

Os diferentes tipos de avaliação são descritos ao longo deste regulamento. 

 

Os resultados das avaliações genéticas e genómicas tidas em conta englobam: 

• Os resultados da avaliação das performances até ao desmame feitas nas explorações; 

• Os resultados da avaliação genética sobre a produção de jovens bovinos; 

• Os resultados da avaliação genética sobre a produção de fêmeas de substituição; 

• Os resultados da avaliação genética sobre a produção de vitelos para carne; 

Para além destes resultados, poderão ser considerados outros resultados que valorizem as 

performances recolhidas nos criadores participantes no Programa de melhoramento da raça 

Limousine em Portugal. 

Gestão dos resultados das análises genéticas: 

No caso dos animais inicialmente inscritos na classe puro sangue, caso se detetem ser portadores 

de uma mutação causadora de hipertrofia muscular serão automaticamente reclassificados na 

classe raça pura, sub-classe 1 do HBL. Todos os seus produtos certificados, a contar da data de 

notificação ao HBL do resultado da análise, apenas podem ser certificados na classe raça pura, 

sub-classe 2, a menos que apresentem um resultado de despistagem negativo para o gene culard 

ou gene da garupa dupla. Neste caso serão elegíveis para certificação na classe puro sangue. 

Os animais geneticamente sem cornos ou presumíveis de o serem, serão sistematicamente 

reclassificados na classe raça pura, sub-classe 2, assim como todos os seus descendentes 

certificados ao desmame pelo HBL. 

Os animais portadores da translocação Robertsoniana 1/29 não podem obter qualificação sobre 

descendência. 

Os animais filhos de portadores da translocação Robertsoniana 1/29 não podem ser certificados 

ao desmame a não ser que seja realizado um cariótipo determinante do seu estatuto face a esta 

anomalia genética. 
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G.2. Operações do programa de melhoramento realizadas pela ACL 

O HBL propõe-se a inscrever os animais no HBL, tanto dos criadores sócios da ACL como dos 

criadores não sócios da ACL, desde que os criadores estejam ligados ao HBL e desde que sejam 

cumpridas as condições referidas neste regulamento. Podendo os criadores que estão ligados ao 

HBL, participar ou não no programa de melhoramento da raça Limousine em Portugal. 

No caso dos criadores ligados ao HBL, o HBL propõe-se no âmbito do programa de melhoramento 

da raça Limousine a: 

• certificar as qualidades genéticas e zootécnicas dos reprodutores de raça pura machos e 

fêmeas, a partir dum exame fenotípico e das performances recolhidas até ao desmame; 

• a qualificar os jovens reprodutores a partir dos resultados de avaliação obtidos com base 

nas suas performances individuais recolhidas em estação de seleção ou nas explorações 

e/ou com base nos resultados genómicos, quer estes animais sejam destinados à 

reprodução quer à produção de carne; 

• a qualificar os reprodutores adultos com base na sua avaliação genética sobre a 

descendência, a partir dos dados do controlo de performances recolhidos nas explorações, 

e eventualmente complementados com os resultados das avaliações genómicas; 

• participar ativamente na procriação dos candidatos à seleção através de emparelhamentos 

preconizados nos criadores ligados ao HBL; 

• promover em Portugal e a nível internacional o programa de seleção e melhoramento da 

raça Limousine português e dos seus produtos. 

 

G.3. - Respeito pelas regras e compromissos do Programa de Melhoramento da Raça Limousine 

em Portugal 

O criador ligado ao HBL compromete-se a respeitar todas as condições constantes do 

Regulamento do Livro Genealógico Português das Raça Bovina Limousine – HBL, estipuladas pelo 

departamento técnico da ACL, Direção da ACL e Assembleia-geral da ACL, para permitir a 

organização do programa de melhoramento da raça Limousine e a promoção do mesmo de forma 

coerente, no interesse de todos os criadores ligados ao HBL. 

A participação de um criador no programa de melhoramento da raça Limousine conduzido pela 

ACL – Associação de Criadores Limousine, através da ligação ao HBL é um ato voluntário que 

contribui para o estabelecimento da hierarquia dos animais que participam no programa de 

melhoramento da raça Limousine em Portugal.  

Os criadores participantes no programa de melhoramento da raça Limousine têm direito a 

participar na definição e desenvolvimento do mesmo. 

O respeito pelos interesses de todos os criadores aderentes ao HBL e sócios da ACL deve, 

portanto, prevalecer em cada um dos atos dos aderentes ao HBL. 

Em particular: 

• O criador aderente que declara os seus animais para inscrição no HBL compromete-se a 

participar com os seus animais no programa de melhoramento da Raça Limousine, nos 

vários eventos promocionais da raça e nas iniciativas que visem a obtenção de mais 

resultados sobre a raça e que contribuam para a seleção e melhoramento da mesma. 
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• O criador aderente pode realizar inseminações artificiais no seu efetivo em prol do 

melhoramento da raça e da obtenção da conexão das explorações para fins de melhores 

dados técnicos sobre a raça Limousine.  

 

• O criador aderente compromete-se a permitir a recolha de dados técnicos resultantes do 

controlo das suas performances: pesos, avaliações morfológicas, outras medições 

zootécnicas entre outras. 

 

• O criador aderente compromete-se aquando da colocação no mercado dos seus 

reprodutores, dos embriões ou das doses de sémen dos seus reprodutores, a utilizar os 

certificados atribuídos pelo HBL dentro do quadro de uma difusão adequada com o 

mercado em vista, e a não fazer uma utilização abusiva dos mesmos. Em particular, o 

criador aderente compromete-se a não promover a venda de sémen, reprodutores ou 

embriões cujo nível genético não lhe permita aceder à utilização do logotipo da ACL e 

HBL. 
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ARTIGO H 

 COMÉRCIO DE REPRODUTORES 

 

H.1. - No mercado nacional 

O criador ligado ao HBL, sócio ou não da ACL, compromete-se a não vender como reprodutor um 

animal que não seja acompanhado de um certificado a atestar que se trata de um animal 

reprodutor de raça pura Limousine. 

Também no que ao sémen e embriões diz respeito, todo o criador ligado ao HBL compromete-se a 

não comercializar o material genético que não esteja aprovado para difusão pública e reconhecido 

como melhorador pelo HBL. 

H.2. - No mercado da União Europeia 

O criador ligado ao HBL, sócio ou não da ACL, compromete-se a não vender como reprodutor, para 

o estrangeiro, um animal que não seja acompanhado de um certificado zootécnico. Certificado 

esse apenas atribuído a animais inscritos na secção principal do HBL. 

Para emissão deste certificado, terá de verificar-se uma visita técnica à exploração do criador 

ligado ao HBL para confirmação de toda a informação recolhida e informatizada do animal a 

exportar, conforme especificada na tabela de prestação de serviços da ACL (certificados 

zootécnicos e visita de urgência/km). 

No caso de uma exportação para um país membro da EUROLIM (Federação Europeia dos Herd-

Books da Raça Limousine) a ACL colocará ainda o carimbo da EUROLIM no certificado zootécnico. 
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ARTIGO I 

 RECONHECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO RESULTANTE DE TROCAS 

INTRAUNIÃO OU IMPORTAÇÃO 

 

I.1. Reconhecimento de material genético importado da UE  

Os reprodutores de raça pura Limousine resultantes de trocas intraunião ou importação serão 

reconhecidos pelo HBL nacional, se se fizerem acompanhar de um certificado zootécnico emitido 

pela entidade reconhecida como detentora do HBL do país de origem. Para além deste, podem 

ainda ser exigidos pelo HBL nacional, os certificados de identificação genética do animal e dos seus 

ascendentes, pelo que o criador ligado ao HBL nacional deve estar preparado para obter esta 

informação do HBL do país exportador e fornecer ao HBL nacional. 

Os animais importados serão sempre inscritos na secção que vem indicada no certificado 

zootécnico do país de origem, podendo verificar-se alguma alteração apenas se se verificarem 

algumas das condições, especificadas neste regulamento, no Artigo C, após avaliação do animal 

por um dos técnicos da ACL em Portugal. 

Relativamente à certificação dos animais importados para o HBL nacional, esta será atribuída após 

análise de todos os dados técnicos: pesagens, avaliações morfológicas, valores genéticos e 

genómicos entre outros e será feita analogia aos parâmetros mínimos nacionais, constantes nas 

tabelas 3,4,5,6 de critérios de certificação de desmame e idade adulta no Artigo E – Certificação e 

qualificação. 

O HBL nacional considera que as importações realizadas deverão representar uma mais valia para 

a raça Limousine nacional e como tal deve ser dada preferência a animais com qualificação com 

base na descendência, equivalente a Reprodutores Reconhecidos e Recomendados. De modo a 

darem alguma garantia de que promovem efetivamente o progresso e mérito genético da raça 

Limousine nacional. 

Caso a importação seja de animais que passaram por estações de testagem, deverão ser 

conhecidos os valores técnicos recolhidos durante a testagem e será adotada a nível nacional a 

certificação que obtiveram nessa testagem, não impedindo que o animal seja sujeito a avaliação 

morfológica em território nacional para comprovação se o animal está conforme o padrão da raça 

Limousine. 

Em casos de animais que não têm qualificação com base na descendência nem passaram por uma 

estação de testagem e seleção da raça, será feita a analogia dos dados técnicos disponíveis do 

animal com aqueles que estão especificados neste regulamento para os animais nacionais e será 

atribuída a respetiva certificação, conforme especificado no Artigo E – Certificação e qualificação. 

Relativamente à importação de sémen e embriões, o sémen só será aceite no programa de 

melhoramento da raça Limousine em Portugal, caso tenha sido colhido de animais reprodutores 

de raça pura que tenham sido sujeitos a avaliação genética.  

Para transferência embrionária, os oócitos deverão ser colhidos e utilizados na produção in vitro 

de embriões e em embriões derivados de fertilização in vivo fecundados com o sémen, de 

reprodutores de raça pura sujeitos a testes de desempenho ou avaliação genética. 
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Tanto no caso do sémen como no caso dos embriões, devem vir sempre os certificados 

zootécnicos para comércio de sémen de animais reprodutores de raça pura ou os certificados 

zootécnicos para o comércio de oócitos ou embriões e animais reprodutores de raça pura. 

 

I.2. Reconhecimento de material genético importado de países terceiros 

A entrada na União Europeia de animais reprodutores e respetivos produtos germinais de países 

terceiros deve realizar-se em condições equiparáveis às regras aplicáveis ao comércio na União 

Europeia. Todavia, os animais reprodutores e respetivos produtos germinais só deverão poder ser 

inscritos na secção principal do HBL se o nível dos controlos realizados no país terceiro garantir um 

grau de certeza a nível das genealogias, dos testes de desempenho e da avaliação genética igual 

ao da União Europeia.  
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ARTIGO J 

 RESPONSABILIDADES, CONTROLOS, INFRAÇÕES E SANÇÕES  

 

J.1. - Limites de responsabilidade do HBL 

As genealogias mencionadas em todos os documentos da responsabilidade do HBL são baseadas 

em declarações de cobrição ou beneficiação e de nascimento feitas pelos criadores. O HBL não 

pode em nenhum caso, ser responsabilizado pelas consequências causadas por uma genealogia 

falsa constante num certificado. 

O HBL apenas certifica animais que após avaliação morfológica, permitem verificar a sua 

conformidade ao padrão da raça Limousine. Todo o animal certificado foi sujeito a avaliação para 

comprovar se estava de acordo com o padrão da raça. 

O HBL não pode em caso algum, ser responsabilizado pelo aparecimento posterior nos animais ou 

na sua produção de um carater eliminatório resultante de um acidente, de uma fraude ou do 

desenvolvimento de uma doença latente. 

O HBL não poderá ser responsabilizado por anomalias trazidas ao seu conhecimento ou que se 

revelem após a avaliação ou inspeção do animal. Nem das consequências do adiamento, recusa ou 

anulação da certificação ou da qualificação dos animais em causa ou dos seus aparentados. 

De referir também que o criador ligado ao HBL é o único responsável pela sanidade dos 

reprodutores que difunde. 

 

J.2. - Controlos 

O criador ligado ao HBL compromete-se a aceitar os controlos e sanções que são referidos nos 

pontos seguintes. 

De modo aleatório, o HBL realizará anualmente controlos de comprovação de filiação e 

comprovação de declarações de nascimento, data de nascimento e peso ao nascimento. Estes 

controlos serão feitos de modo a despistar qualquer fraude ou incoerência nos dados registados 

no HBL. Estes dados incorretos ou falsos podem colocar em causa todo o trabalho técnico e 

apuramento de dados sobre os reprodutores da raça Limousine, valores de performances e 

consequentes certificações e qualificações, bem como valores genéticos e genómicos obtidos. 

Estes controlos serão feitos pelos técnicos da ACL e será redigido um relatório dos mesmos, onde 

estarão descritas todas as anomalias verificadas. 

Após receção deste relatório, o criador controlado dispõe dum prazo de 2 semanas para 

apresentar os seus argumentos e justificações à ACL. Em caso de não entendimento entre o 

criador e a ACL, o processo segue para o conselho jurisdicional conforme previsto no Anexo I, 

Artigo 9º. 
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J.3. – Infrações e Sanções 

As diversas infrações verificadas podem ser alvo das sanções seguintes: 

J.3.1 Por recusa de controlo de peso ao nascimento e de datas de nascimento 

Em caso de recusa de visita técnica de controlo de peso ao nascimento e de datas de nascimento, 

erradicação definitiva do HBL de todos os animais nascidos nessa época de partos. 

J.3.2 - Por recusa de controlo de filiação 

Em caso de recusa de controlo de filiação de animais já inscritos ou de alguns ainda não inscritos à 

data da visita de controlo, erradicação definitiva do HBL de todos os animais nascidos nessa época                                                                                

J.3.3 - Por falsa declaração de data de nascimento ou peso ao nascimento 

a) Constatação da 1ª fraude (1ª vez) 

Será feita advertência por escrito ao criador, e no caso de se verificar impossibilidade de 

reposição da veracidade dos factos, a inscrição do animal será anulada. Sendo passado pelo 

HBL uma nota explicativa das falsas declarações detetadas, a qual será objeto de coima a fixar 

pela Direção da ACL. 

Partindo do princípio da coerência das bases de dados do HBL e SNIRA/Idigital, de modo algum 

será permitida a existência de datas de nascimento diferentes em cada uma. 

 

b) Constatação de 2ª fraude (2ª vez num período de 5 anos) 

No caso de reincidência, será elaborado pelo Secretário Técnico um relatório, que será 

apresentado à direção da ACL vigente, a qual decidirá sobre outras medidas a tomar ou outra 

penalização a atribuir ao criador. Podendo passar pela eliminação da ligação do criador ao HBL 

durante um período ou pela exclusão definitiva do HBL de todos os animais nascidos no efetivo 

desse criador nessa época de partos. 

 

c) Constatação de 3ª fraude (3ª vez num período de 5 anos) 

Poderá ir da interdição de registar animais por um período estipulado até à exclusão de aderente 

do HBL. Devendo neste caso, o criador cumprir com o pagamento de todas as faturas relativas 

aos serviços do HBL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

J.3.4 - Por falsa declaração da origem do animal 

a) Quando se tratar de um animal filho de pai e mãe certificados: exclusão definitiva do HBL do 

animal. 

b) Quando se tratar de um animal filho de progenitores não certificados: exclusão definitiva do 

HBL de todos os animais nascidos nesse efetivo no momento da descoberta da infração. 

J.3.5. - Por falsa declaração de filiação ou identidade 

Tratando-se de um animal que comprovadamente não é filho dos pais declarados, caso não seja 

possível determinar o pai e/ou mãe corretos, a inscrição do animal no HBL será anulada. Sendo 

passado pelo HBL uma nota explicativa das falsas declarações detetadas, a qual será objeto de 

coima a fixar pela Direção da ACL. 
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Caso seja possível determinar qual o pai e/ou mãe corretos, e estes estejam inscritos no HBL, será 

corrigida a inscrição do animal no HBL (conforme paternidade correta e nível de inscrição que lhe 

corresponde) e também a informação constante no SNIRA de acordo com a veracidade 

encontrada. 

Para ambos os casos, será sempre feito um segundo controlo que incidirá sobre um lote de 

animais conterrâneo. Sendo que desta vez os custos com as análises a efetuar, necessárias para 

confirmar a filiação, serão custeadas pelo criador. 

Caso não se verifiquem mais falsas declarações de filiação, os animais serão inscritos e 

certificados. Sendo necessário efetuar todas as alterações de documentos do HBL e SNIRA/Idigital 

para reposição da veracidade dos factos. 

Caso se continuem a verificar mais falsas declarações de filiação, verificar-se-á a exclusão do 

criador do HBL durante um período de 5 anos e a exclusão definitiva dos animais implicados do 

HBL. 

J.3.6 - Por falsificação do brinco de identificação com monograma da ACL 

Será promovido um processo judicial e a exclusão do HBL. 

 

J.3.7 - Por utilização fraudulenta dos certificados emitidos pelo HBL 

Exclusão do HBL do criador por um ano. 

 

J.3.8 - Por contrafação da marca do HBL ou da ACL 

Exclusão do HBL durante um ano. 

 

Por todas as infrações mencionadas, o HBL e a ACL reservam-se no direito de agir judicialmente e 

a exigir indemnização do seu prejuízo. 
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ANEXO I 

 DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA ACL E DOS PARTICIPANTES NO PROGRAMA DE 

MELHORAMENTO E RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

Considerando que o regulamento UE 2016/1012, de 8 de junho de 2016, veio impor a 
obrigatoriedade das Associações de criadores que executam um programa de melhoramento com 
animais reprodutores de raça pura que constam do respetivo livro genealógico, incorporarem nos 
seus regulamentos internos:  

a) a definição dos direitos e obrigações da Associação de criadores e dos criadores que 
participam nos seus programas de melhoramento; 

b) a regulação de litígios com os criadores que participam nos seus programas de 
melhoramento. 

A ACL, na sequência das reuniões preparatórias realizadas com a autoridade competente do Estado 
Português, aprova, nos termos do disposto nº 5 do artigo 13º dos seus estatutos, e do ponto i) da 
alínea b) do nº 1 da secção B da parte 1 do Anexo I do regulamento UE 2016/1012, o presente 
regulamento de resolução de litígios. 

 

Artigo 1º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento visa proceder à adoção das medidas implementadas pelo 
Regulamento UE 2016/1012, no que tange à definição dos direitos e obrigações da ACL e 
dos criadores que detêm animais inscritos ou elegíveis para inscrição no HBL, e, sem 
prejuízo do papel atribuído aos tribunais portugueses, proceder à instituição de um 
mecanismo de resolução de litígios com esses criadores. 
 

2. O presente regulamento aplica-se à ACL, aos seus sócios, participantes ou não no seu 
programa de melhoramento, aos participantes no programa de melhoramento que não 
sejam sócios, bem como a quaisquer criadores que detenham animais em explorações 
situadas no território geográfico do HBL e que nele estejam inscritos ou registados ou sejam 
elegíveis para inscrição. 
 

 

Artigo 2º 

Definições 

Para efeitos do presente regulamento entende-se por: 

1) Animal, um animal doméstico da espécie bovina (bos taurus, bos indicus e bubalus bubalis); 
2) Raça, uma população de animais suficientemente homogénea para serem considerados 

como distintos dos outros animais da mesma espécie por um ou mais grupos de criadores 
que acordaram na inscrição desses animais em livros genealógicos com informação 
detalhada sobre os respetivos ascendentes conhecidos, com o objetivo de reproduzir as 
suas caraterísticas hereditárias por meio de reprodução, troca e seleção no quadro dum 
programa de melhoramento; 
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3) Animal reprodutor, um animal reprodutor de raça pura inscrito ou elegível para inscrição 
num livro genealógico dessa raça; 

4) Produtos germinais, sémen, oócitos e embriões colhidos ou produzidos a partir de animais 
reprodutores para efeitos de reprodução assistida; 

5) Associações de criadores, as Associações de produtores, as organizações de produção 
animal ou os organismos públicos, que estejam reconhecidos por autoridade competente, 
para efeitos da execução de um programa de melhoramento com animais reprodutores de 
raça pura que constem do ou dos livros genealógicos que mantêm ou estabelecem; 

6) Autoridade Competente: autoridade de um estado-membro responsável pelo 
reconhecimento das Associações de criadores e centros de produção animal, aprovação de 
programas de melhoramento e controlos oficiais; 

7) Animal reprodutor de raça pura, um animal que se encontre inscrito ou seja elegível para 
inscrição na secção principal de um livro genealógico; 

8) Livro genealógico, ficheiro ou suporte informático mantido por uma associação de 
criadores constituído por uma secção principal e, se a associação de criadores assim o 
decidir, uma ou várias secções anexas para animais da mesma espécie que não sejam 
elegíveis para inscrição na secção principal; 

9) Secção principal, a secção de um livro genealógico em que os animais reprodutores de raça 
pura são inscritos com informação detalhada sobre os seus ascendentes e, sobre o seu 
mérito; 

10) Classe, uma divisão horizontal da secção principal em que os animais reprodutores são inscritos 
de acordo com o seu mérito; 

11) Secções anexas, secções de um livro genealógico em que são inscritos os animais 
reprodutores da mesma raça que não sejam elegíveis para inscrição na secção principal, 
mas cujos descendentes podem a ela ascender de acordo com o previsto no programa de 
melhoramento nos termos do disposto no Anexo II parte 1 capítulo III ponto 1 alínea a) do 
Regulamento UE 2016/1012; 

12) Certificados zootécnicos, certificados de reprodução, atestados e documentação comercial 
para os animais reprodutores e respetivos produtos germinais que fornecem informações 
sobre a genealogia, identificação e, se existirem, os resultados dos testes de desempenho 
ou da avaliação genética; 

13) Programa de melhoramento, um conjunto de ações sistemáticas, incluindo o registo de 
informação, seleção, reprodução e troca de animais reprodutores e dos respetivos 
produtos germinais, concebido e aplicado com vista a preservar ou reforçar as 
características fenotípicas e/ou genotípicas pretendidas da população reprodutora alvo; 

14) Criadores participantes no programa de melhoramento, todos aqueles que sendo, ou não, 
sócios da ACL se vincularam formalmente à execução do programa de melhoramento do 
HBL com os animais reprodutores da raça Limousine que detêm no respetivo território 
geográfico; 

15) Criadores não participantes no programa de melhoramento, aqueles que sendo, ou não 
sócios da ACL, detendo animais reprodutores da raça Limousine no território geográfico do 
HBL, não pretendem participar no seu programa de melhoramento; 

16) HBL, livro genealógico da raça Limousine gerido pela Associação Portuguesa de Criadores 
de Bovinos da Raça Limousine – ACL; 

17) Território geográfico do HBL, área geográfica em que a ACL é reconhecida pela autoridade 
competente do estado-membro para execução do programa de melhoramento da raça 
Limousine. 
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A. Direitos e obrigações dos criadores e da ACL 

 

Artigo 3º 

Direitos dos criadores sócios da ACL e participantes no programa de melhoramento 

 

Os sócios da ACL participantes no programa de melhoramento do HBL têm direito a: 

a) Igualdade de tratamento com os demais criadores participantes no programa de 
melhoramento, acedendo a todos os serviços disponibilizados pela ACL, nomeadamente 
identificação, controle e testagem dos seus animais; 

b) Submeter os seus animais a testes de desempenho e avaliação genética, a aceder aos 
respetivos resultados de acordo com os critérios e modelos aprovados no programa de 
melhoramento e à inscrição ou registo dos seus animais nas correspondentes secções e 
classes; 

c) Passagem dos descendentes de animais inscritos nas secções anexas para a secção principal 
nos termos definidos no artigo 20º do Regulamento UE 2016/1012; 

d) Obter certificados zootécnicos para os seus animais e respetivos produtos germinais nos 
termos previsto no artigo 30º  e no Anexo V do Regulamento UE 2016/1012; 

e) Participar na definição e desenvolvimento do programa de melhoramento; 
f) Liberdade de escolha na seleção e reprodução dos seus animais reprodutores e dos 

respetivos germinais nos termos do disposto no artigo 21º do Regulamento UE 2016/1012; 
g) Inscrever os descendentes desses reprodutores no HBL de acordo com os resultados 

obtidos da execução do plano de melhoramento; 
h) Participar nas exposições, concursos e demais modos de divulgação e promoção dos seus 

animais e produtos organizados pela associação de criadores; 
i) Beneficiar de condições preferenciais e descontos consignados na tabela de preços para os 

sócios. 
 

Artigo 4º 

Direitos dos criadores que não sendo sócios da ACL participam no seu programa de 
melhoramento 

 

1. Os criadores que não sendo sócios da ACL detenham no território geográfico do HBL, 
animais elegíveis para inscrição nas suas secções, têm direito a participar no respetivo 
programa de melhoramento. 

2. Estes criadores, não obstante direito a tornarem-se sócios da ACL de acordo com as 
condições estabelecidas nos estatutos, através subscrição de formulário de participação no 
programa de melhoramento, beneficiam de: 

a) todos os direitos consignados nas alíneas a) a i) do artigo 3º; 
b) dos descontos consignados na tabela de preços para os participantes no 

programa de melhoramento. 
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Artigo 5º 

Direitos dos criadores não participantes no programa de melhoramento 

 

1. Todos os criadores proprietários de animais, mantidos em explorações situadas no 
território geográfico do HBL, que se encontrem inscritos num livro genealógico da raça 
Limousine, e não participem no programa de melhoramento do HBL têm direito de: 

a) Solicitar adesão ao programa de melhoramento; 

b) Solicitar inscrição dos seus animais no HBL, com vista à emissão de 
certificados zootécnicos, de acordo com os dados constantes do livro genealógico 
em que se encontram inscritos; 

c) Solicitar o registo dos descendentes desses animais como cruzado de 
Limousine; 

d) Solicitar admissão como sócio da ACL de acordo com as condições 
estabelecidas nos respetivos estatutos; 

2. Estes criadores sendo sócios da ACL têm ainda os direitos consignados nas alíneas i) e j) do 
artigo 3º. 

 

 

Artigo 6º 

Obrigações dos criadores participantes no programa de melhoramento 

 

Os criadores participantes no programa de melhoramento do HBL deverão:  

1. Disponibilizar à ACL toda a informação necessária no que tange à exploração, ao titular, à 
identificação e desempenho dos seus animais, através do preenchimento e assinatura de 
um formulário em que declarem haver tomado conhecimento das obrigações a que se 
adstringem; 

2. Cumprir escrupulosamente o programa de melhoramento e o Regulamento Interno, 
nomeadamente sujeitando os seus animais a testes de desempenho, avaliação genética e 
controlo de filiação nele consignados; 

3. Não participar com os seus animais em mais de um programa de melhoramento 
estabelecido para a mesma raça; 

4. Cumprir as normas de identificação, sanidade e bem-estar animal;  
5. Declarar nos prazos definidos no Regulamento Interno todas as ocorrências nos seus 

animais inscritos no HBL, nomeadamente: cobrições, nascimentos, mortes e vendas;  
6. Pagar as taxas referentes aos serviços prestados pela ACL nos prazos e condições por esta 

estabelecidos; 
7. Não estar mais de 30 meses sem inscrever animais no HBL;  
8. Participar, nas iniciativas promocionais da Raça Limousine definidas pela ACL, com os 

exemplares de reconhecido valor zootécnico que possuam; 
9. Sujeitar-se à realização de testes de verificação de identidade determinados pela ACL; 
10. Sujeitar-se à ação disciplinar da ACL em virtude do incumprimento das disposições do 

programa de melhoramento, do Regulamento Interno ou do presente regulamento. 
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Artigo 7º 

Obrigações dos criadores não participantes no programa de melhoramento 

 

Os criadores não participantes no programa de melhoramento do HBL que sejam proprietários de 
animais reprodutores de raça pura, inscritos ou elegíveis para inscrição num livro genealógico da 
raça bovina Limousine deverão disponibilizar à ACL toda a informação necessária, nomeadamente 
no que tange à exploração, ao titular, à identificação e desempenho dos animais, com vista à 
respetiva inscrição ou registo no livro ou nos registos genealógicos. 

 

Artigo 8º 

Direitos da ACL 

 

A ACL tem o direito a: 

1. Definir e executar, com autonomia, o programa de melhoramento com os limites impostos 
pelo quadro legal em vigor, nomeadamente o Regulamento UE 2016/1012, a legislação 
nacional, os estatutos e os respetivos regulamentos;  

2. Pronunciar-se junto da autoridade competente sobre: 
a) qualquer pedido de aprovação de novos programas de melhoramento da mesma raça 

para o mesmo território geográfico; 
b) os pedidos de extensão territorial de programas de melhoramento apresentados por 

outra Associação de criadores, ou centro de produção animal, com vista à execução 
desses programas no território geográfico para o qual o seu foi aprovado; 

3. Executar o seu programa de melhoramento em animais mantidos noutro Estado Membro 
da UE, onde foi aceite o pedido de extensão territorial; 

4. Exercer poder disciplinar sobre os participantes no programa de melhoramento, podendo 
prever e aplicar a exclusão daqueles que não cumpram as regras ou as obrigações 
estabelecidas; 

5. Cobrar taxas pelos serviços prestados aos criadores, aplicando intervalos de descontos 
sucessivos de 50%, a participantes no programa de melhoramento e sócios da Associação. 
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B- Mecanismo de Resolução de litígios 

 

Artigo 9º 

Enquadramento 

 

1. Dando cumprimento ao disposto no ponto i) da alínea b) do n.1 da secção B da parte I do 
Anexo I do regulamento UE 2016/1012, a ACL vem instituir e regulamentar o 
funcionamento de um órgão designado Conselho Jurisdicional que consiste numa via de 
recurso com vista à atribuição de poder à Autoridade Competente para confirmar, anular, 
modificar, ou praticar o ato omitido pela Associação no âmbito de um litígio, decorrente da 
gestão do HBL, com os criadores que detenham animais reprodutores de raça pura inscritos 
ou elegíveis para inscrição num livro genealógico da raça Limousine. 

2. O Conselho, sem prejuízo do papel atribuído aos tribunais, reúne ad hoc expressamente 
para deliberar sobre recursos das decisões dos órgãos da ACL, deduzidos pelos criadores 
com base na violação dos direitos e obrigações dos criadores e/ou da Associação de 
criadores. 

3. São fontes de direito os princípios da legalidade, da igualdade e da boa-fé, o Regulamento 
UE 2016/1012, a legislação nacional, os estatutos da ACL e o Regulamento Interno do HBL. 

4. A direção da ACL exerce poder disciplinar e sancionatório sobre as violações dos deveres 
dos criadores, nos termos previstos nos respetivos estatutos e Regulamento Interno, 
aplicando as sanções com base nos princípios da legalidade, e proporcionalidade. 

5. Os criadores que se sintam afetados por qualquer ato praticado, por ação ou omissão, pelo 
Secretário Técnico ou pelos órgãos da ACL têm ao seu dispor, sem embargo do papel dos 
tribunais, o presente mecanismo de resolução de litígios. 

 

Artigo 10º 

Da Reclamação e dos Recursos 

 

1. Os criadores têm o direito de: 
a) Impugnar os atos praticados pelo Secretário Técnico ou pelos órgãos da ACL, solicitando 

a sua anulação ou modificação; 
b) Reagir contra alguma omissão do Secretário Técnico ou dos órgãos da ACL solicitando a 

emissão do ato pretendido. 
2. Os direitos reconhecidos no número anterior podem ser exercidos mediante reclamação 

para a Direção, recurso para o Conselho Fiscal ou recurso para o Conselho Jurisdicional. 
3. A reclamação e os recursos são deduzidos por meio de requerimento escrito, dirigido ao 

presidente/diretor do órgão competente, e entregue em duplicado na sede da ACL, no qual 
o interessado deve expor circunstanciadamente as razões de facto e direitos que invoca, 
podendo juntar elementos probatórios que considere relevantes, concluindo pela 
formulação de um pedido claro e conciso que decorra lógica e coerentemente dos 
fundamentos invocados. 
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Artigo 11º 

Natureza e fundamentos 

 

1. A reclamação tem natureza necessária. 
2. O recurso para o Conselho Fiscal tem caráter facultativo. 

 

Artigo 12º 

Legitimidade 

 

Têm legitimidade para reclamar e recorrer os criadores proprietários de animais reprodutores de 
raça pura, inscritos ou elegíveis para inscrição do HBL, detidos em explorações situadas no 
respetivo território geográfico, que sejam titulares de um direito subjetivo previsto nalguma das 
fontes consignadas no n.3 do artigo 9º e que se considerem lesados por ação ou omissão do 
Secretário Técnico ou dos órgãos ACL. 

 

Artigo 13º 

Efeito das impugnações 

 

1. A reclamação para a Direção tem o efeito que lhe seja fixado pelo Presidente no despacho 
que a admita. 

2. O recurso para o Conselho Fiscal tem efeito meramente devolutivo. 
3. O recurso para o Conselho Jurisdicional tem o efeito que lhe seja fixado pela autoridade 

competente no despacho que o admita. 

 

Artigo 14º 

Da Reclamação para a Direção 

 

1. O criador que não se conforme com uma ação ou omissão do Secretário Técnico ou dos 
órgãos da ACL, poderá reclamar para a Direção, através de requerimento deduzido nos 
termos do n.º 3 do artigo 10º,  

2. O prazo para apresentação da reclamação é de 30 dias, contados a partir: 
a. da data de notificação do ato de que se pretenda reclamar, ou, 

b.  do 30º dia posterior à apresentação de pedido, que nesse prazo não tenha 
obtido resposta. 

3. O Presidente da Direção, no despacho que admita a reclamação, fixa-lhe o efeito e, se 
necessário, nomeia instrutor a quem incumbirá a instrução. 

4. O Instrutor deverá concluir a instrução no prazo de 15 dias, com emissão de parecer 
fundamentado sobre a procedência ou improcedência da reclamação. 
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5. A Direção, no prazo de 15 dias após o termo da fase de instrução, delibera, confirmando, 
anulando ou modificando o ato reclamado, ou, praticando o ato omitido. 

 

Artigo 15º 

Do recurso facultativo para o Conselho Fiscal 

 

1. Os criadores que pretendam reagir contra deliberação ou omissão da Direção 
relativamente às reclamações que deduziram, podem apresentar recurso para o Conselho 
Fiscal. 

2. O recurso deverá ser apresentado no prazo de 30 dias contados: 
a) Da data de notificação da deliberação da Direção em sede de reclamação, ou 
b) Do 30º dia posterior à data de apresentação da reclamação se nesse prazo a Direção 

dela não tiver conhecido. 
3. O recurso é deduzido através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Fiscal e 

entregue em duplicado na sede da ACL, no qual o recorrente deve expor 
circunstanciadamente as razões de facto e de direito que no seu entender determinam 
deliberação distinta da sustentada pela Direção, concluindo pela formulação de um pedido 
claro e conciso numa relação lógica e coerente com os fundamentos invocados.  

4. O Conselho Fiscal deverá deliberar sobre a procedência ou improcedência do recurso no 
prazo de 15 dias, confirmando, anulando ou modificando a deliberação da Direção, ou, 
determinando a prática do ato omitido ou praticando o ato omitido. 

 

Artigo 16º 

Do recurso para o Conselho Jurisdicional 

 

1. Cabe recurso para o Conselho Jurisdicional das deliberações ou omissões da Direção e do 
Conselho Fiscal nos termos do disposto nos artigos 14º e 15º. 

2. O recurso deve ser interposto no prazo de 30 dias, contados das notificações previstas nos 
nº 4 do artigo 14º e nº 4 do artigo 15º, ou decorridos 60 após apresentação da reclamação 
ou recurso, sem que estas notificações tenham ocorrido. 

3. O recurso é deduzido através de requerimento dirigido ao Diretor da autoridade 
competente, e entregue em duplicado na sede da ACL,  no qual o recorrente deverá 
designar representante para integrar o Conselho Jurisdicional e expor 
circunstanciadamente as razões de facto e de direito que no seu entender determinam a 
adoção de deliberação distinta da sustentada pela Direção ou pelo Conselho Fiscal, 
concluindo pela formulação de pedido claro e conciso numa relação lógica e coerente com 
os fundamentos invocados. 

4. A ACL, no prazo de 15 dias, deverá satisfazer a pretensão do recorrente, ou remeter o 
recurso à autoridade competente, designando nesse caso representante para integrar o 
Conselho Jurisdicional.  

5. Com a remessa, a ACL poderá juntar alegação com exposição de razões que no seu 
entender justificam a manutenção da deliberação recorrida. 
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6. Recebido o recurso, a autoridade competente deverá proferir despacho de admissão, 
fixando-lhe o efeito e designando representante para integrar o Conselho Jurisdicional que 
convocará para reunir num prazo de 60 dias, notificando os representantes da ACL e do 
Recorrente ou o próprio Recorrente, da data, hora e local em que deva vir a ter lugar, com 
a antecedência mínima de 30 dias. 

7. O Conselho jurisdicional será composto por: 

a) Um representante da autoridade competente, que presidirá; 

b) Um representante do Recorrente ou o próprio Recorrente; 

c) Um representante da ACL. 
8. A deliberação será tomada por maioria, prevalecendo sempre o sentido de voto expresso 

pelo representante da autoridade competente, e dela será lavrada ata em que se 
especifique o respetivo conteúdo e efeito. 

9. A falta de comparência dos representantes do Recorrente ou da ACL não é motivo de 
adiamento da reunião deliberativa do Conselho, tendo, nesse caso, o representante da 
autoridade competente, voto de qualidade que prevalece. 

 

Artigo 17º 

Disposições transitórias 

 

1. A língua a usar é a Portuguesa. 
2. O criador e a ACL podem fazer-se representar por advogado no Conselho Jurisdicional. 
3. Em caso de improcedência da reclamação ou recurso são devidas custas à ACL nos 

seguintes montantes: 
a. Pela dedução de reclamação considerada improcedente – 50,00 €; 
b. Pela dedução de recurso para o Conselho Fiscal considerado improcedente 100,00€; 
c. Pela dedução de recurso para o Conselho Jurisdicional considerado improcedente 

250,00 €. 
d. Serão em qualquer dos casos devidas custas à autoridade competente, calculadas 

de acordo com a tabela em vigor, que devem ser suportadas pela parte vencida. 
4. As comunicações com o criador podem processar-se através de telefax, telefone ou correio 

eletrónico constante de formulário por si fornecido à ACL. 
5. Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento aplica-se subsidiariamente o 

Regulamento UE 2016/1012 e a Lei da arbitragem voluntária. 
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ANEXO II 

   

 

  

 

 

      

      

TABELA DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   

2020 
Aprovada na Assembleia Geral de 29/11/2019 

  PÚBLICO  

JÓIA DE INSCRIÇÃO (b) 1 700,00 € 

QUOTAS (b) Não Sócio 

Fêmea em Seleção 84,00 € 

Fêmea em Multiplicação 44,00 € 

Fêmea em Produção de Carne   24,00 € 

CERTIFICADOS (a) Não Sócio 

Inscrição Livro Nascimentos (LN até Bronze) 50,00 € 

Fêmeas e Machos "Limousine Prata" 92,00 € 

Machos PRE 92,00 € 

Segundas observações (machos e fêmeas) 48,00 € 

2ª Via 50,00 € 

CERTIFICADOS ZOOTÉCNICOS (a) * 500,00 € 

OUTROS SERVIÇOS (a) Não Sócio 

Aplicação de Identificação eletrónica (seguro incluído) 8,00 € 

Validação Raça Limousine - Código 14 SNIRA * 1,00 € 

Validação Raça Cruzado Limousine - Código 33 SNIRA ** 1,00 € 

Declarações várias HBL * 10,00 € 

Inscrição de animal Macho procedente de outro L.G. oficial ** 500,00 € 

Inscrição de animal Fêmea procedente de outro L.G. oficial ** 100,00 € 

Arganéis 48,00 € 

Aplicação de Arganéis (1) 60,00 € 

Análises de DNA 120,00 € 

Evalim Macho ** 170,00 € 

Evalim Fêmea ** 82,00 € 

Sémen Limousine e azoto líquido consultar tabela especifica 

Visita de urgência ou deslocação/km 1,60 € 

Emissão de Passaporte S/Mica 4,40 € 

Emissão de Passaporte C/Mica ACL 5,60 € 

Idigital (Venda de Impressos/folha) 0,30 € 
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NOTA:      

Sócios Não Participantes no programa de melhoramento, têm desconto de 50% em relação ao preço 
público, com exceção aos artigos assinalados. 

Sócios Participantes no programa de melhoramento, têm desconto de 50% em relação  
ao preço para sócios não participantes no programa de melhoramento, com exceção aos artigos 
assinalados.  

As Faturas de Quotas e Certificados pagas dentro da data de vencimento, terão um desconto de 10% 
para os Sócios que não tenham faturas anteriores por liquidar.  
Os serviços prestados a não sócios terão de ser liquidados à data de faturação.  
(a) A estes valores acresce a taxa de IVA em vigor. 

(b) Isentas de IVA.  

(1) A aplicação do arganel deve ser efetuada com o acompanhamento do veterinário assistente da 
exploração.  
* Serviço GRATUITO para SÓCIOS, incluído nas quotas das vacas. 

 
**Preço fixo sem desconto. Poderá implicar visita à exploração para verificação de animal ou colheita 
de amostras. Para não sócios acrescem custos de deslocação. 

 


