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1 – INTRODUÇÃO
Todas as entidades com actividade pecuária ou actividade complementar de gestão de
efluentes pecuários, são obrigadas a requerer a respectiva Licença de Exploração, de forma a
garantir o respeito pelas normas de bem-estar animal, a defesa higio-sanitária dos efectivos, a
salvaguarda da saúde, a segurança de pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o
ordenamento do território.
A exploração agro-pecuária da Herdade do Outeiro, situa-se na União de Freguesias de Ponte
de Sor, Tramaga e Vale de Açor, concelho de Ponte de Sor, e é um entreposto
pecuário/exploração de engorda intensiva de ovinos/caprinos, que detém a Marca de
Exploração VEA09. Tem a implantação dos estábulos numa área de 3,71ha, e tem autorização
para valorização de efluentes em 131,50ha de área agrícola. O entreposto tem lotes com
animais em quarentena para exportação e lotes para abate directo no mercado nacional.
Com a apresentação deste processo de licenciamento pretende-se:
– Obter Licença de Exploração Pecuária de Classe 1, visto tratar-se de uma exploração
intensiva com um efectivo máximo de 1.423 CN’s, a que corresponde um encabeçamento
de 10,7CN/ha, apesar da maioria do efectivo estar em estabulamento permanente;
– Cumprir os requisitos técnicos relativos à sanidade e bem-estar animal e higiene pública
veterinária assim como os requisitos de funcionamento, previstos na nova legislação para
o sector ovino intensivo estabulado;
– A preservação do ambiente e a paisagem rural em toda a propriedade, pois o impacto
será baixo visto os animais permanecerem estabulados em todo o ciclo de crescimento
até saírem da exploração;
– Criar condições para armazenar o efluente produzido na exploração, por um período
mínimo de 3 meses;
– Embora a maioria do estrume seja vendido para outras explorações agrícolas,
principalmente de Hortícolas industriais dentro do Concelho, prevê-se obter autorização
para a valorização agrícola dos efluentes pecuários como fertilizantes orgânicos, através
da sua distribuição no solo agrícola das áreas autorizadas, de forma a equilibrar o seu
nível de matéria orgânica e consequentemente melhorar a sua produtividade;
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A exploração tem como detentor associado a empresa OVINOSORENSE, Lda, com a qual são
partilhados alguns meios de produção, no entanto de momento esta encontra-se suspensa.

2 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARCELAR (ISIP)
Consta em anexo, cópia do iE e P3 da exploração e das áreas exteriores autorizadas para
espalhamento de efluentes.

3 – DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE PECUÁRIA
A exploração é constituída por um único Núcleo de Produção da espécie ovina, composto por,
no máximo até 20.000 borregos, o que corresponde a um total de 1.400 CN’s, embora
normalmente não ultrapasse os 18.000 borregos, em regime de estabulamento permanente.
Pode excepcionalmente acontecer que uma carga de borregos tenha que aguardar em
pastoreio a entrada para o respectivo parque de engorda, pontualmente podem ainda
pastorear alguns ovinos adultos para controlar o crescimento da erva. Os animais são
comprados após o desmame, entre os 10 a 30 Kg de peso (aproximadamente 1 a 3 meses de
vida). Ficam na exploração em média 2 a 3 meses, em regime de engorda, sendo levados para
abate com pesos entre os 30 e 40 Kg (entre 3 a 4 meses de vida), para a exportação no mesmo
âmbito de recria/acabamento final vão os animais mais pesados e só machos, com peso médio
entre 40-50 Kg. Cada lote de exportação tem em média entre 3000 e 5000 animais.Por ano
passam pela exploração cerca de 70 - 80.000 animais, que ficam na exploração em média
apenas 3 meses, equivalente por isso a um máximo 20.000 animais.
Para além dos borregos, a exploração detém em média, por ano, cerca de 150 ovelhas em
pastoreio permanente.
CN (cabeças normais) da exploração – 1.423 CN
20.000 borregos – 1.400 CN
150 ovelhas -23 CN
Superfície agrícola útil – 133,29ha
Encabeçamento da exploração - 1.423 CN : 133,29ha = 10,7 CN/ha
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4 – CARACTERIZAÇÃO DO PLANO DE PRODUÇÃO E RENDIMENTOS ESPERADOS
A base da exploração assenta na produção/comercialização de borregos, que saem com cerca
de 4 meses de idade e 30Kg de peso, para o abate Nacional e 4-5 meses para a exportação. 4050Kg. Por ano são comercializados cerca de 70 - 80.000 animais, dos quais cerca de metade vai
para abate nacional e a outra metade para exportação. Os animais que vão para exportação na
sua maioria são tosquiados, a lã produzida é da ordem das 50Ton. por ano e destina-se à
indústria.
O bem-estar animal é uma preocupação constante, sendo utilizadas camas de palha, por
permitir um maior conforto e evitar lesões.
Existem 2 mangas fixas para contenção dos animais e 2 cais de carga e descarga. As instalações
dispõem de uma balança na qual é seleccionada automaticamente e distribuído o animal
consoante o seu peso nos diversos lotes. Todos os lotes de animais são frequentemente
inspeccionados e verificados, pelo menos 1 vez por dia. Os animais que possam evidenciar
sintomas de doenças ou lesões, são isolados em local próprio e recebem cuidados adequados.
Nos meses mais quentes de Verão, é utilizado um sistema de arrefecimento que possui
microaspersores e ventilação de forma a baixar a temperatura do ar e aumentar ligeiramente a
humidade relativa do ar.
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4.1 – Sistemas alimentares, alimentos, matérias-primas e respectivo armazenamento
A composição da alimentação, a sua quantidade, paleatibilidade e periodicidade de
administração aos animais, é um factor determinante para os manter em bom estado de
saúde satisfazendo as suas necessidades nutricionais.
Recorre-se a alimentos compostos, fenos, palha, luzerna, milho, cevada e centeio. Os
bebedouros e comedouros são automáticos.
Para alimentação do efectivo são consumidas anualmente, cerca de 40.000Ton. de ração
a granel e 20Ton. de ração ensacada. Também é consumida palha, cerca de 500Ton./ano,
na sua grande maioria adquirida, havendo apenas uma pequena percentagem de
produção própria de feno, da ordem das 100 Ton.
A exploração dispõe de 14 silos aéreos para armazenamento de ração, com uma
capacidade total de 200 Ton. Dispõe também de dois armazéns, um para armazenamento
de palha e outro para armazenamento de ração, cuja capacidade é de 700 Ton. e 250 Ton.
respectivamente.
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5 – EDIFICAÇÕES E ANEXOS NA EXPLORAÇÃO
•

Pavilhão de engorda A – 13 parques

•

Pavilhão de engorda B – 9 parques

•

Pavilhão de engorda C – 9 parques

•

Pavilhão de engorda D – 4 parques

•

Pavilhão de engorda E – 3 parques

•

Pavilhão de engorda F – 18 parques, com 2 casas de máquinas e depósito de água no
topo

•

Pavilhão de engorda G – 15 parques, com zona de escolha de ovinos, dois cais de
carga e descarga, uma área de tratamento sanitário, uma manga e uma manga de
tratamento sanitário

•

Pavilhão de engorda H – 13 parques

•

I – Habitação e área social, escritório, arquivo e arrumos

•

J – 1 armazém de rações, 1 armazém de palha, uma área de produtos farmacêuticos, 1
armazém de palha com divisões para arrumos, 1 armazém de equipamentos afectos à
exploração e 1 garagem de viaturas

•

L – Alpendre

•

1 - Placa em betão para armazenamento de estrume

•

2 - Necrotério

•

3 - Lagoa de efluentes líquidos

•

14 Silos aéreos para armazenamento de Ração

•

1 Furo

•

2 Tanques de combustível, de gasóleo normal e gasóleo verde, com 5.800 e 5.500 Lt
de capacidade respectivamente (um na Herdade do Outeiro e outro na Quinta das
Onias onde fica a sede da Empresa – que se encontram em fase de licenciamento)
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DESCRIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES
ESTÁBULO
•

PAVILHÕES DE ENGORDA

Quando os animais chegam á exploração são distribuídos por Lotes, nomeadamente
em função do Sexo e do seu tamanho, que são distribuídos pelos Pavilhões e
parques respectivos em função da gestão interna do maneio dos animais.
As Fêmeas destinam-se ao abate no mercado nacional com peso normalmente até
aos 30-35 Kg, os machos destinam-se á exportação em vivo e saem com pesos entre
os 40 e 50kg, sempre com idades até aos 6 meses.
Os machos na sua maioria são tosquiados, ainda na exploração e cumprem todos os
procedimentos sanitários e legais, nomeadamente o período de quarentena até á
exportação.
Todos os Pavilhões são construídos com estrutura e cobertura metálica, e as
paredes do fundo e dos topos em alvenaria, mais de metade dos parques têm piso
em betão, só os pavilhões A,B e C são em em saibro compactado.
Toda a estrutura da cobertura asnas e travessas, e os perfis tipo “I” onde apoia são
em aço, assim como a cobertura dos pavilhões em chapa metálica.
Cada parque tem cama profunda de palha, onde estão estabulados os animais, se
alimentam e dejectam, sendo o piso com uma ligeira inclinação para a frente, onde
se localiza o Bebedouro de água.
Cada parque é limpo e reposta a cama, depois de sair cada Lote de animais, e
desinfectado com recurso a pulverização de cal viva e outros desinfectantes
homologados de combate aos insectos.
Cada parque é limpos em média de 2-3 meses, e com frequência directamente para
os veículos dos compradores, evitando assim o duplo trabalho de descarregar na
Placa de Estrume e voltar a carregar algumas semanas depois.
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•

BEBEDOUROS E RIPADOS/COMEDOUROS

Os bebedouros são em aço inox com bóia de regulação automática do nível,
distribuídos uniformemente por cada parque e localizados na parte mais baixa do
mesmo de modo a evitar que em caso de transbordo de água, vá encharcar a cama.
Os ripados ficam localizados na parede lateral de cada parque, onde é depositada a
palha/feno e na parte inferior o concentrado que é distribuído automaticamente
através de sem-fim dos silos aéreos.
•

ALGEROZES DE RECOLHA DAS ÁGUAS PLUVIAIS

Os algerozes são aplicados nos beirais do estábulo e anexos e têm como função
recolher as águas pluviais e encaminhá-las para as caixas colectoras e depois para as
linhas de água.
•

HOSPITAL / ENFERMARIA

O hospital destina-se aos animais em convalescença e recuperação de problemas de
saúde. A enfermaria aloja os animais que necessitem de pequenos tratamentos e/ou
cuidados especiais, e que pontualmente vão à manga para tratamentos mais
exigentes.
Estes espaços têm cama de palha, e requerem cuidados especiais na limpeza e
higiene, devido ás suas exigências naturais.
•

NECROTÉRIO

Localiza-se fora da barreira sanitária, junto á Placa de estrume e destina-se ao
depósito de animais mortos enquanto aguardam recolha para destruição pela
empresa autorizada para o efeito.
•

SILO AÉREO E ARMAZÉM DE RAÇÕES E PALHAS

Os silos aéreos em chapa galvanizada destina-se ao armazenamento de rações a
granel, o armazém serve para armazenar uma pequena parte da ração em sacos.
As Palhas e o Fenos são armazenados em espaços próprios, com condições
adequadas para facilidade do seu manuseio e posterior distribuição aos animais.
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•

FURO

A captação de água fica localizada na exploração, e garante o abastecimento de água
para abeberamento do efectivo animal e lavagem de veículos, e que apesar de não
carecer de licenciamento pela sua antiguidade e potência da bomba, optámos pelo
seu licenciamento que se encontra na fase final.
•

LAGOA DE EFLUENTES LÍQUIDOS

Este órgão de retenção de efluente líquido (escorrências e agua de lavagem dos
veículos) foi construída em terra batida, com as paredes e fundo impermeabilizados
com tela de PVC de 4 mm, o que torna impermeável a Lagoa, que protege da
entrada de água e das infiltrações de efluente no solo e a sua eventual
contaminação.
•

PLACA EM BETÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ESTRUME

Placa em betão com paredes baixas em alvenaria, localizada fora do Perímetro
sanitário, e cujas escorrências são encaminhadas para a lagoa de efluentes.
•

CAIS DE CARGA E DESCARGA DE ANIMAIS

Existem dois cais de carga e descarga de animais, localizam-se no início do Pavilhão
G, e estão dimensionados para a exploração e têm perfeitas condições funcionais
para esta espécie.
•

FARMÁCIA, ESCRITÓRIO, SANITÁRIO-BALNEÁRIO E REFEITÓRIO

A Farmácia situa-se no topo do Pavilhão B, junto ao Armazém de rações. Este espaço
está adequado aos fins a que se destina, e está devidamente equipado e
dimensionado para o efeito.
O sanitário-balneário destina-se à higiene do pessoal afecto à exploração, é onde
mudam de vestuário e tomam duche após cada dia de trabalho ou após
determinados serviços e localiza-se junto ao refeitório e á habitação dos
trabalhadores na entrada da Pecuária.
O Escritório e Arquivo localiza-se no topo do pavilhão A.
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6 – CONDIÇÕES GERAIS DA EXPLORAÇÃO
A exploração de engorda intensiva de ovinos cumpre as normas gerais aplicáveis ao sector:
1. Possui vedação ou muro em alvenaria, que envolve as instalações de alojamento dos
animais de forma a isolar as instalações das áreas circundantes;
2. Tem uma única entrada para o pessoal e viaturas, e um reduzido número de pontos de
acesso, os quais estão assinalados com tabuletas de proibição de entrada de pessoas e
veículos estranhos às instalações, que apenas serão utilizados em situações de
comprovada urgência;
3. Possui barreira sanitária, constituída pelas instalações e muros, vestiário, cais de carga e
descarga de animais, armazéns e silos aéreos para armazenagem de alimentos;
4. Possui necrotério localizado fora da barreira sanitária, junto á placa de estrume, para
depósito de animais mortos na exploração enquanto aguardam recolha para destruição;
5. O necrotério, têm acesso próprio de viaturas sempre fora da barreira sanitária da
exploração;
6. Os Pavilhões são compartimentados em parques, de acordo o lote de animais, e permite
a realização de limpezas, procedendo-se no mínimo a um período de vazio sanitário em
cada Pavilhão por ano, com uma média de 1 mês;
7. Dispõe de parques, fixos ou amovíveis, respeitando as normas do bem-estar animal, em
termos de área e conforto e permitindo o processamento adequado de separação e de
movimentação dos animais;
8. Possui condições para o isolamento de animais que sejam identificados como doentes
ou acidentados;
9. Dispõe de silos para ração a granel e armazém para armazenamento de rações ensacada
e outros produtos necessários ao funcionamento da exploração;
10. Dispõe de parque e 2 cais de carga e descarga de animais, fixos, que permite a
inspecção e carga dos animais, respeitando as condições de bem estar;
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11. Possui um vestiário dotado de instalações sanitárias e balneários, localizado na entrada
da exploração, junto á habitação dos empregados, bem como de instalações para apoio
administrativo e arquivo de documentos;
12. Possui um local para lavagem e desinfecção das viaturas de transporte de animais,
localizado na saída da Barreira Sanitária, podendo ter acesso do exterior e sair se
contactar com a zona de estabulamento dos animais;
A Exploração está equipada com:
1. Sistema de pressão móvel para a lavagem e ou desinfecção das instalações, quando
aplicável, por norma a desinfeção é com recurso a Cal simples, sem lavagem;
2. Equipamento de pulverização/ atomização para aplicação de desinfectantes ou
insecticidas;
3. Sistema de controlo de insectos, roedores e aves;
4. Manga para contenção de animais para realização de operações de maneio e controlo
veterinário;
5. Bebedouros e comedouros de fácil limpeza e desinfecção, e adequados aos animais
alojados, fixos ou amovíveis, em todos os parques
A Exploração assegura ainda as seguintes condições específicas de funcionamento:
1. Procede à limpeza e desinfecção dos parques após a saída dos animais e outras
operações de defesa sanitária e ambiental que sejam determinadas pelos serviços
competentes;
2. A Exploração só opera com animais provenientes de explorações com classificação
sanitária autorizada, mesmo que estes animais se destinem exclusivamente a abate
imediato;
3. Só pode admitir animais identificados e provenientes de explorações sem restrições
sanitárias, onde o proprietário ou o responsável procede ou mandar proceder à
verificação da identificação ou da marcação de origem dos animais e dos documentos
necessários.
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A exploração também dispõe do equipamento exigido para este tipo de explorações, de forma
a assegurar as condições de controlo higio-sanitário dos animais e das instalações, e que
permite:
- Proceder à carga e descarga dos animais de e para os veículos de transporte;
- O abeberamento e a alimentação regular de todos os animais da exploração, através de
bebedouros distribuídos por cada parque de estabulamento;
- Assegurar a protecção dos animais de eventuais condições climatéricas adversas e de
possíveis predadores, criando condições para o efectivo;
- A contenção e maneio dos efectivos e a realização das acções e controlo sanitário e
zootécnico dos animais, onde existe um espaço para os tratamentos veterinários e caso
necessário ficar retido em espaço próprio para animais em convalescença – Hospital.
Dispõe de sistema de recolha e drenagem dos efluentes pecuários, estrume e suas
escorrências.

7 – PRINCIPAIS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INSTALADOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA
• 3 Tractores
• 3 Camiões de transporte de animais
• 2 Carrinhas de caixa aberta de mercadorias
• 1 Cisterna com 3.000 L
• 1 Cisterna com 5.000 L
• 2 Reboques de 5 Ton./cada
• 1 Bobcat
• 1 Caterpillar
• 2 Espalhadores de estrume
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Para prevenir acidentes de trabalho, os trabalhadores utilizam roupa e calçado adequado, e
outros equipamentos específicos de acordo com o(s) risco(s) das tarefas a executar (luvas,
calçado, fato e/ou vestuário apropriado, entre outros).
As máquinas de transporte e carregadoras dispõem de cabine que protege o operador em caso
de capotamento da máquina, os tractores sem cabine dispõem de arco de segurança, os órgãos
animados de movimento (cardans, rodas dentadas, correntes,...) estão protegidos com
dispositivos de protecção de forma a evitar acidentes .
A nível de segurança, a exploração tem 8 extintores distribuídos pelas zonas consideradas de
risco de incêndio.
A entidade responsável pelos serviços externos de segurança, higiene e saúde no trabalho, é a
empresa INTERPREV.

8 – PESSOAL E REGIME DE LABORAÇÃO
A exploração dispõe de 21 trabalhadores, que trabalham 40 horas semanais.

9 – ENERGIA UTILIZADA E RESPECTIVOS CONSUMOS
A energia eléctrica utilizada provém da rede pública, e ronda os 88.400 kw/ano. A nível de
combustíveis consomem-se anualmente, cerca de 10.000 Lt de gasóleo agrícola, e cerca de
360Kg de gás.

10 – ORIGEM DA ÁGUA UTILIZADA/CONSUMIDA NA EXPLORAÇÃO
A água para abeberamento animal e lavagens provem de um furo existente na exploração, com
bomba de 4,5 CV, conforme requerimento de licenciamento em anexo, e o consumo anual
ronda os 400 m3/ano.
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11 – CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS PRODUZIDOS NA ACTIVIDADE
A produção de resíduos não tem muita expressão e resulta da actividade normal da exploração,
como são o caso dos óleos usados, pneus, papel e cartão, plástico, baterias, ferro velho e
embalagens de medicamentos usados. Os cuidados a ter na exploração com a gestão de
resíduos prendem-se essencialmente com a sua organização e encaminhamento para os locais
de recolha para reciclagem ou valorização.
As baterias e os pneus usados são entregues aos vendedores quando são adquiridos novos, que
depois os reencaminham para os operadores de resíduos autorizados, nomeadamente a
VALNOR, que recolhe também o papel e/ou cartão e as embalagens de plástico contaminadas.
Para os resíduos que carecem de armazenamento temporário na exploração, nomeadamente
cartão, paletes, plásticos e cordéis, e ferro velho, foi construída uma aba coberta para o seu
acondicionamento até à sua recolha para a VALNOR.
Os óleos usados resultantes da manutenção de máquinas e equipamentos utilizados na
exploração agro-pecuária ficam na posse da empresa que vai à exploração fazer a manutenção
das máquinas.
Os medicamentos fora de uso e outros resíduos hospitalares perigosos, são armazenadas em
contentores apropriados e recolhidos posteriormente pela empresa AMBIMED.
A recolha de animais mortos é efectuada de acordo com as normas de funcionamento do
sistema de recolha de cadáveres de animais (SIRCA), sendo os animais recolhidos e
encaminhados para a I.T.S. – Indústria Transformadora de Subprodutos, S.A. As principais
causas de morte destes animais são velhice e pontualmente doença, morrendo na exploração,
em média, cerca de 2.400 animais por ano.
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12 – PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÃO DE RUÍDOS E CHEIROS
O ruído produzido pelos equipamentos da exploração não é significativo nem permanente, e
resulta da actividade em causa, que não é geradora de níveis elevados de ruído. Os valores
mais elevados podem registar-se próximo dos silos aéreos quando estes estão a descarregar os
alimentos. Não havendo habitações nos 300m circundantes à exploração, mesmo os ruídos
pontuais, não têm qualquer impacto.
As principais fontes emissoras de cheiros, são os normais para a actividade pecuária da
exploração. O manuseamento e transporte dos efluentes produzidos são naturalmente de
onde resultam cheiros um pouco mais significativos. A limpeza dos parques é feita a cada
dois/três meses, depois da saída de cada grupo de animais. No espalhamento dos líquidos da
Lagoa, recorre-se a equipamentos de baixa pressão de modo a reduzir os cheiros e as perdas
de nutrientes por volatilização.
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