
Nota Informativa sobre a Identificação Eletrónica 

 

Tendo Portugal adotado a identificação eletrónica em regime facultativo, cabe 

aos produtores a possibilidade de identificarem os seus animais com este meio 

de identificação. 

 

Apesar desta possibilidade de identificação eletrónica, ser facultativa, esta é uma 

obrigação, para todos os animais inscritos no Livro de Adultos, do respetivo Livro 

Genealógico. Diário da República n.º 144/2006, Série I de  2006-07-27, Decreto-

Lei n.º 142/2006 

 

Face ao exposto, vimos lembrar que as hipóteses que os nossos Associados 

têm de identificação, passam a ser as seguintes  

1 - Manter o sistema atual, com duas marcas auriculares convencionais, e só 

identificar eletronicamente os animais quando são inscritos no Livro de adultos 

do LG da Raça Alentejana. 

2 - Identificar com uma marca auricular convencional e com uma marca auricular 

eletrónica 

3 - Identificar com uma marca auricular convencional e com um bolus reticular. 

Qualquer que seja a opção do Criador, terá sempre uma diferença, para o atual 

sistema, pois os identificadores reticulares, têm de ser “casados” (com o número 

igual) com os números de S.I.A.  

 

A ACBRA, participou num projeto piloto com a D.G.A.V. no sentido de 

experimentar e aferir a utilização dos dois sistemas de Identificação Eletrónica, 

brinco eletrónico versus bolus reticular. As conclusões apontaram para um 

aumento das perdas do brinco eletrónico em relação ao brinco convencional, 

talvez devido ao aumento de peso do referido brinco eletrónico. 

 

A ACBRA, têm experiência em Identificação Eletrónica, desde 1998 com o 

projeto IDEA, até aos dias de hoje temos mais de 20000 animais identificados 

com bolus reticular. 

 

As perdas deste sistema são muito pequenas, cerca de 0,03 % do aplicado. 

 

Entendeu a Direção da ACBRA, face ao atrás exposto, e após consulta á Direção 

Geral de Alimentação e Veterinária, que para os animais a inscrever no Livro de 



Adultos, a Identificação Eletrónica, terá de ser, obrigatoriamente, pela via do 

bolus reticular. 

 

Assim quando for solicitado á nossa Associação a inscrição em Livro de Adultos, 

o produtor, que não tenha optado pela opção marca convencional e bolus 

reticular, tem, obrigatoriamente e antecipadamente, de pedir, no local onde 

compra as marcas auriculares, os bolus reticulares, (vulgo Chips), para os 

animais a inscrever, para que lhe sejam enviados estes, casados, com a 

identificação do animal oficial. 

 

Assim o animal mantem um só número nos vários meios de identificação, ficando 

o criador obrigado a, no S.N.I.R.A., alterar o sistema de identificação do animal, 

para Marca Auricular 1 e bolus reticular. 

 

Lembramos ainda que o tempo estimado de chegada dos bolus reticulares 

é de cerca de 15 dias, segundo informação obtida na União de A.D.S.. 

 

A ACBRA, disponibiliza-se, através dos seus Técnicos, a apoiar os seus 

Associados na colocação dos bolus reticulares, devendo para tal ser a ACBRA 

contactada com a antecedência mínima de uma semana. 


