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INTRODUÇÃO
O presente plano de produção refere-se à unidade de produção de leitões para assar,
pertencente à SOACORGO - Sociedade de Agricultura de Grupo Agro-Pecuário do Corgo,
Lda, sita em Cardal, união de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes,
Concelho da Mealhada e distrito de Aveiro.
As instalações da exploração terão capacidade para albergar, de acordo com as
normas de Bem-Estar animal, 2.250 porcas reprodutoras e respetiva descendência de
leitões para assar, bem como os animais destinados a futuros reprodutores em sistema
de auto reposição
O efetivo base será constituído por 2.140 porcas híbridas Large white x Land race,
um núcleo de seleção de 100 porcas Large white puras e um núcleo de 10 porcas
Bísaras puras.
Os leitões para assar, serão produto do cruzamento de porcas híbridas Large white
x Land race, com varrasco terminal da raça Bísara.
Prevê-se um efetivo de reposição anual de 900 marrãs produzidas na própria
exploração correspondendo a 40% do efetivo base.
A manutenção do efetivo reprodutor e a produção de leitões para assar serão feitas
através se sémen produzido na própria exploração e pela aquisição de sémen fresco
sempre que se julgar necessário.
Para tal, o efetivo de machos reprodutores, será constituído por apenas 4 varrascos
para auxílio de deteção de cios e 10 varrascos dadores de sémen fresco.
As porcas ficarão alojadas em celas individuais até à confirmação de gestação
positiva por ultrassonografia aos 24-28 dias de gestação, transitando logo após, em
grupos de 110 porcas com tempo de gestação idênticos, para parques coletivos até aos
3 dias anteriores à data prevista do parto, altura em que serão levadas para as
maternidades em grupos de 104 porcas.
Cada grupo de 104 porcas, será conduzido por forma a que haja no máximo uma
diferença de 4 dias entre a primeira e a última cobrição, o que permitirá um bom vazio
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sanitário das maternidades (5 dias) utilizando o sistema de “tudo dentro, tudo fora” e
simultaneamente um melhor maneio reprodutivo.
Prevêem-se desmames aos 28 dias.
A transição para a recria será efetuada provocando o mínimo de stress, estimandose um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
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MEMÓRIA DESCRITIVA
A exploração é composta no total por 7 pavilhões separados entre si
distribuídos por 2 polos.

Polo 1
Pavilhões 1,2,3,4 e 5
Estruturas de apoio:
1 balneário de apoio
1 quarentena
1 varrasqueira
1 sala de recolha de sémen
1 laboratório para análise, contraste e preparação/embalagem de sémen
1 enfermaria
1 cais de carga/descarga

Polo 2
Pavilhões 6 e 7
Estruturas de apoio:
1 balneário principal
1 Lavandaria
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PAVILHÃO – 1
Com uma área bruta de construção de 1.366 m2, é composto por 2 módulos de
maternidades 1 e 2 e servido de 2 armazéns de apoio.
Tem capacidade de 236 lugares de maternidade

Maternidade 1
Com uma área bruta de 424,76 m², é constituída por 5 salas de maternidade servidas
por um corredor de acesso com 1,00 m de largura, apetrechado de sistema de
arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 78,50 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 8 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 4,08 m2, servidos por um corredor traseiro
de 0,90 m de largura.
Cada cela de maternidade mede 2,20 m de comprimento e 0,60 m de largura.

Maternidade 2
Com uma área bruta de 814,74 m², é constituída por 13 salas de maternidade
servidas por um corredor de acesso com 0,90 m de largura, apetrechado de sistema
de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 53,25 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 6 lugares de
maternidade em espinha, cabeça com cabeça, cada um com 3,45 m2, servidos por
um corredor de 0,90 m de largura.
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Cada jaula de maternidade mede 1,90 m de comprimento e 0,60 m de largura.

Armazéns de apoio
Este pavilhão é servido por 2 armazéns de apoio com 26,00 m2 cada, um deles
localizado entre os dois módulos de maternidade e o outro no topo do pavilhão.
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PAVILHÃO – 2
Com uma área bruta de construção de 1.895 m2, é composto por:
1 módulo de maternidade 3
1 módulo de recria 1
2 módulos de cobrição/gestação 1 e 2
1 módulo de parques para recuperação de animais debilitados 1
1 armazém/farmácia
1 gabinete de apoio.
Tem capacidade para:
36 lugares de maternidade
120 lugares de leitões dos 8 aos 20 kg
496 celas de cobrição/gestação
Sector destinado à recuperação de animais debilitados

Maternidade 3
Com uma área bruta de 281,00 m², é constituída por 3 salas de maternidade servidas
por um corredor de acesso apetrechado de sistema de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 83,80 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 6 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 4,25 m2, servidos por um corredor traseiro
de 1,03 m de largura e 2 dianteiros com 0,60 m de largura cada, permitindo uma
visualização frontal e traseira das porcas e dos leitões.
Cada cela de maternidade mede 2,00 m de comprimento e 0,60 m de largura.
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Recria 1
Com uma área bruta de 230,20 m2, este módulo é constituído por 5 salas servidas
por um corredor de acesso com 1,05 m de largura.
Cada sala tem uma área bruta de 40,33 m2, e é constituída por 6 parques de 4,06 m2
de área útil, servidos por um corredor frontal de 0,90 m de largura e estão
apetrechadas de sistema de alimentação e controlo de temperatura automáticos.
Este sector de recria, destina-se exclusivamente aos animais selecionados através
do núcleo de seleção, para futuros reprodutores, e tem capacidade para alojar
1.567 leitões possíveis reprodutores/ano.

Cobrição/Gestação 1
Com uma área bruta de 529,30 m2, este módulo é constituído por 2 salas de celas
individuais com 2,10 m de comprimento e 0,60 m de largura.
Uma sala é composta por 148 unidades e a outra por 100 unidades num total de 248
dispostas em 4 filas, e servidas por corredores de acesso com 1,00 m de largura
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante

Cobrição/Gestação 2
Com uma área bruta de 595,40 m2, este módulo é constituído por 5 salas de celas
individuais com 2,10 m de comprimento e 0,60 m de largura.
As 5 salas são compostas respetivamente, por 56, 72, 64, 32 e 32 unidades num total
de 256 dispostas em 4 filas, e servidas por corredores de acesso com o mínimo de
0,90 m de largura
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante

Armazém de apoio/farmácia
Este pavilhão é servido por 1 armazém de apoio com 38,30 m2 cada, localizado
entre o módulo de maternidade e o módulo de cobrição/gestação 1.
Integrado neste armazém de apoio localiza-se a farmácia com 4,00 m2.
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Gabinete de apoio
Acoplado a este pavilhão, com a área de 12,60 m2 situa-se o escritório interno da
exploração.

Parques para recuperação de animais debilitados 1
Com uma área bruta de 207,00 m2, este módulo é constituído por 1 sala de parques
com 190,80 m2 e destina-se à separação e recuperação de animais debilitados.
Cada parque tem uma área mínima de 7,20 m² e são servidos por corredores de 0,90
m de largura.
Espaço variável, consoante o peso e estado físico dos animais, mas seguramente
com capacidade para alojar mais de 60 animais.
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PAVILHÃO – 3
Sector de parques de gestação para porcas 1
Com uma área bruta de 878,40 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente a
gestação em parques 1.
É um pavilhão com 7,20 m de largura e 122,00 m de comprimento, apenas com
paredes de topo, com ausência de paredes laterais.
É composto por 46 parques com 15,75 m2 de área bruta cada.
É servido ao longo de todo o seu comprimento, por 1 corredor considerado
traseiro, de maneio, e outro considerado frontal, para controlo e visualização do
alimento.
A alimentação é administrada de forma automática.
Este pavilhão tem capacidade para alojar 276 porcas
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PAVILHÃO – 4
Recria 2
Com uma área bruta de 986,40 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente à recria
de leitões para assar 2.
É um pavilhão com 7,80 m de largura e 136 m de comprimento com um corredor
exterior com 0,90 m de largura ao longo de todo o edifício e que dá acesso às salas
de recria.
É constituído por 9 salas servidas por um corredor interior de acesso aos parques.
Cada sala é composta por 4 parques e está perfeitamente individualizada, incluindo
fossas próprias e estão totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios
sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 118,56 m2 de área bruta, é composta por 4 parques com 24.45 m2
cada.
Cada parque tem capacidade para alojar 90 leitões até aos 20 kg tendo em conta a
área útil de 20,70 m² de cada parque.
A exploração apresenta capacidade para alojar 65.707 leitões para assar.
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PAVILHÃO – 5
Com uma área bruta de 2.049 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente ao
sector de maternidade 4
É constituída por 19 salas de maternidade servidas por um corredor de acesso de
0,90 m, apetrechado de sistema de arrefecimento cooling.
Cada sala está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 95,00 m2 de área bruta, é composta por 2 grupos de 8 lugares de
maternidade em paralelo, cada um com 3,84 m2, servidos por um corredor traseiro
de 0,80 m de largura e 2 dianteiros com 0,60 m de largura cada, permitindo uma
visualização frontal e traseira das porcas e dos leitões.
Este pavilhão apresenta um total de 304 lugares de maternidades
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PAVILHÃO – 6
Com uma área bruta de 2.260 m2, este pavilhão destina-se exclusivamente ao
período de cobrição e gestação de porcas e marrãs.
É constituído por:
Sector de cobrição/gestação 3
Sector de parques de gestação para porcas 2
Sector de parques de gestação para porcas 3
Sector de parques para despiste de cios de marrãs
Parques de varrascos para despiste de cios

Sector de cobrição/gestação 3
Com uma área bruta de 450,00 m2, é constituído por 3 filas de 70 de celas individuais
com 2,20 m de comprimento e 0,60 m de largura, servidas por 3 corredores de
acesso com 0,90 m de largura e por 1 com 1,60 m de largura.
Está equipada com alimentação automática.
Os comedouros são corridos e servem de bebedouro com água de nível constante.

Sector de parques de gestação para porcas 2
É composto por 16 parques, distribuídos da seguinte forma:
9 parques com 49,18 m² de área útil
3 parques com 44,52 m² de área útil 3
1 parque com 42,50 m² de área útil
1 parque com 54,70 m² de área útil
1 parque com 48,00 m² de área útil
1 parque com 46,28 m² de área útil
É servido ao longo de todo o seu comprimento, por 4 corredores considerados
traseiros, de maneio, e outro considerado frontal, para controlo e visualização do
alimento.
A alimentação é administrada de forma automática
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Sector de parques de gestação para porcas 3
É composto por 15 parques com uma área total de 340 m2, distribuídos da seguinte
forma:
1 parque com 16,59 m2 de área útil
6 parques com 14,60 m2 de área útil
3 parques com 14,00 m2 de área útil
3 parques com 11,78m2 de área útil
1 parque com 15,40 m2 de área útil
1 parque com 8,83 m2 de área útil
É servido por 2 corredores de 0.8 m de largura e por 1 corredor de 1.20 m de
largura
A alimentação é administrada de forma automática

Sector de parques para despiste de cios de marrãs
Com uma área bruta total de 114 m2, é constituído por 7 parques assim
distribuídos:
2 parques destinados a albergar varrascos para deteção de cios com 10,0 m2 de
área útil
2 parques destinados a albergar marrãs para deteção de cios com 20,80 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 16,00 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 19,20 m2 de área
útil
1 parque destinado a albergar a marrãs para deteção de cios com 17,60 m2 de área
útil
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PAVILHÃO – 7
(SELEÇÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO)
Com uma área bruta de 1.795,50 m2, destina-se à seleção genética dos animais
futuros reprodutores
É composto por:
Sector de crescimento
Sector de acabamento, seleção final e gestação em parques de marrãs

Sector de crescimento
Com uma área bruta de 355,60 m2, é constituído por 10 casas servidas por um
corredor interior de acesso aos parques.
Cada casa está perfeitamente individualizada, incluindo fossas próprias e estão
totalmente separadas entre si, o que permite corretos vazios sanitários
Todas elas estão apetrechadas de sistema automático de alimentação e de
controlador ambiental de temperatura, humidade e gases
Cada sala, com 35 m2 de área bruta, é composta por 3 parques com 5,15 m2 cada,
e por 1 com 8,15 m²

Sector de acabamento e fase final de seleção
Com a área bruta de 1.180 m2, é constituído por 40 parques, 20 com24 m2,16
com28 m² e 4 com 20 m², distribuídos em 4 filas de 10 parques.
É servido por 2 corredores em cruz com 0,90 m de largura.
Destes 40 parques, 16 destinam-se a alojar futuros reprodutores estando os outros
24 destinados a receber as marrãs em gestação.
Estão distribuídos da seguinte forma:

Área destinada a futuros reprodutores
8 parques com 25,00 m² de área útil
8 parques com 20,33 m² de área útil
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Área destinada à gestação em parques (marrãs)
8 parques com 25,00 m² de área útil
8 parques com 20,33 m² de área útil
4 parques com 21,76 m² de área útil
8 parques com 17,68 m² de área útil
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PARÂMETROS E OBJECTIVOS
EFECTIVO BASE
- 2.140 porcas reprodutoras F1
- 100 porcas reprodutoras F1 ( núcleo de seleção)
- 10 porcas reprodutoras Bísaras;
- 10 varrascos

Reposição anual – 900 marrãs

- G.M.D. 7,5 Kgs–20Kgs – 410grs
- G.M.D. 20Kgs-100Kgs – 750grs
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PARÂMETROS E OBJECTIVOS

Prod.(2.140 porcas)

Intervalo P-P

Seleção (100 porcas)

Bísaras(10 porcas)

152 dias

152 dias

155 dias

Partos/porca/ano

2.4

2.4

2.35

Taxa de partos

85%

85%

80%

Inseminações/porca/ano

2,82

2,82

2,93

Inseminações/ano

6.035

282

29

Partos/ano

5.130

240

23

Inseminações/mês

503

23

3

Partos/mês

428

20

2

Leit. desm./porca

11,00

11,50

8,00

Leit. desm./porca/ano

26,4

27,6

18,8

56.496

2.760

188

3%

3%

3%

Leitões assar/ano

54.800

1.807

109

Leitões assar/mês

4.566

150

9

Pressão de Seleção

---

35%

60%

Futuros reprodutores/ano

---

953

79

- Futuros reprod./mês

---

79

7

Leitões assar/ano total

56.716

Leitões assar/mês total

4.725

Leitões desmamados/ano
% de mort. desm.-abate
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CÁLCULOS

Lugares de maternidades:
Pavilhão – 1
Sector de maternidade 1

80

Sector de maternidade 2

156

TOTAL

236

Pavilhão – 2
Sector de maternidade 3

36

Pavilhão – 5
Sector de maternidade 4

304

TOTAL DE LUGARES

576

P-P - (114G+28L+10IDCF) = 152 dias
365:152=2,4 partos/porca/ano
2,4 partos x 2.250 porcas = 5.400 partos/ano
Utilização de maternidade/ano:
Dias de ocupação antes do parto----3
Dias de lactação------------------------28
Vazio sanitário----------------------------5
Total------------------36 dias
365dias : 36 dias = 10,13 vezes que cada lugar de maternidade é ocupado por ano
5.400 partos/ano : 10,13 = 533 lugares de maternidade
A exploração irá trabalhar com 576 lugares de maternidade

22

José Júlio Alfaro Cardoso Carreira da Cunha
Professor Auxiliar Convidado | Universidade de Lisboa | Faculdade de Medicina Veterinária
Presidente da Direção | Sociedade Científica de Suinicultura
Responsável Sanitário | Várias explorações suinícolas
Médico Veterinário | Ordem dos Médicos Veterinários | Cédula Profissional n.º 30

Área de recria
Pavilhão – 2
Sector de recria – 1
(destinado exclusivamente aos animais selecionados para futuros reprodutores)
20 partos/mês x 11,5 leitões desmamados = 230 leitões desmamados/mês
230:4 ± 58 leitões/semana
58:2 ± 30 fêmeas/semana
30 x 4 = 120 fêmeas/mês
8 kg – 20 kg = 12 kg
12 kg : 410 gr = 30 dias
Cada casa é ocupada 30 + 5 dias de vazio sanitário
365 : 35 = 10,45
Significa que cada casa vai ser ocupada 10.45 vezes/ano
10.45 x 30 fêmeas x 5 casas = 1.567 fêmeas/ano
Os leitões ficam alojados numa área útil de 0.80 m2/animal valor muito acima do
obrigatório (0.20 m2/animal)
As 1.567 fêmeas com uma pressão de seleção de 35% são suficientes para a
reposição do efetivo reprodutor.
2.250 x 40% de reposição= 900
1.567 x 65% = 1018
Nota:
Não se está a considerar a seleção dos machos. Esta diferença (1018 – 900) diz
respeito precisamente à seleção dos machos.
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Pavilhão – 4
Sector de recria - 2
428 partos/mês x 11 leitões desmamados = 4.708 leitões desmamados/mês
4.708:4 = 1.177 leitões/semana
58:2 ± 30 machos/semana (seleção)
30 x 4 = 120 machos/mês (seleção)
30 fêmeas/mês refugo de seleção
4.708 + 150 = 4.858 desmamados/mês
8 kg – 12 kg = 4 kg
4 kg : 310 gr ± 13 dias
Cada casa é ocupada 13 + 5 dias de vazio sanitário
365 : 18 ± 20.28
Significa que cada casa vai ser ocupada 20,28 vezes/ano
20,28 x 90 leitões x 36 parques = 65.707 leitões assar/ano (capacidade da
exploração)
20,70 m² de área útil : 90 leitões = 0,23 m²/leitão
Prevê-se também que cerca de 30% destes leitões sejam vendidos imediatamente
após o desmame o que baixa substancialmente a densidade animal
Os leitões ficam alojados numa área útil de 0.23 m2/animal valor muito acima do
obrigatório (0.20 m2/animal) tendo em conta que os leitões saem com um peso
muito inferior aos 20 kg
4.708 + 150 (seleção) = 4.858 leitões assar/mês
4.858 x 12 = 58.296 leitões assar/ano (produção expectável)
A exploração apresenta, portanto, capacidade para mais cerca de 13% da previsão
de leitões produzidos para assar
58.296 + 13% = 65.875
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Número de celas de cobrição/gestação até aos 28 dias de gestação
Pavilhão – 2
Sector de cobrição/gestação 1-----------------248
Sector de cobrição/gestação 2-----------------256
Total----------------504 celas
Pavilhão – 6
Sector de cobrição/gestação 3-----------------210 celas
TOTAL DE CELAS--------------714 celas
Período de ocupação de cada cela:
10 dias (IDCF) + 28 dias = 38 dias
365 dias : 38 dias = 9,6 vezes/ano que cada cela é utilizada
6.346 porcas inseminadas/ano : 9,6 = 661 celas
714 – 661 = 53 celas para adaptação de marrãs e celas em manutenção
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Área útil de ocupação de gestação em parques (porcas)
Pavilhão – 3
Cada parque com 13,5 m2 de área útil, tem capacidade para alojar 6 porcas
respeitando os 2,25 m2/porca.
46 parques x 6 porcas = 276
Este pavilhão tem capacidade para alojar em parques 276 porcas em gestação

Pavilhão – 6
Sector de parques de gestação para porcas 2
É composto por 16 parques, distribuídos da seguinte forma:
9 parques com 49,18 m² de área útil
49,18 m² :2,25 m²/porca = 21 porcas
21 porcas x 9 parques = 189 porcas

3 parques com 44,52 m² de área útil
44,52 m² :2,25 m²/porca = 19 porcas
19 porcas x 3 parques = 57 porcas

1 parque com 42,50 m² de área útil
42,50 m² :2,25 m²/porca = 18 porcas

1 parque com 54,70 m² de área útil
54,70 m² :2,25 m²/porca = 24 porcas

1 parque com 48,00 m² de área útil
48,00 m² :2,25 m²/porca = 21 porcas

1 parque com 46,28 m² de área útil
46,28 m² :2,25 m²/porca = 20 porcas
TOTAL – 329 porcas
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Sector de parques de gestação para porcas 3
É composto por 15 parques com uma área bruta total de 330,05 m2, distribuídos da
seguinte forma:
1 parque com 16,59 m2 de área útil
16,59 m² :2,25 m²/ porca = 7 porcas

6 parques com 14,60 m2 de área útil
14,60 m² :2,25 m²/ porca = 6 porcas
6 porcas x 6 parques = 36 porcas

3 parques com 14,00 m2 de área útil
14,00 m² :2,25 m²/porca = 6 porcas
6 porcas x 3 parques = 18

3 parques com 11,78m2 de área útil
11,78 m² : 2,48 m²/ porca = 4 porcas
4 porcas x 3 parques = 12

1 parque com 15,40 m2 de área útil
14,00 m² : 2,25 m²/ porca = 6 porcas

1 parque com 8,83 m2 de área útil
8,83 m² :2,48 m²/ porca= 3 porcas
TOTAL – 82 porcas
Este pavilhão tem capacidade para alojar em parques 411 porcas em gestação
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Capacidade total de alojamento de porcas em gestação em parques

Pavilhão – 3 – 276 porcas
Pavilhão – 6 – 411 porcas
TOTAL –

687 porcas

Pavilhão – 7
Sector de gestação em parques (marrãs)
8 parques com 25,00 m² de área útil
25,00 m² :1,64 m²/marrã = 15 marrãs
15 marrãs x 8 parques = 120 marrãs

8 parques com 20,33 m² de área útil
20,33 m² :1,64 m²/marrã = 12 marrãs
12 marrãs x 8 parques = 96 marrãs

4 parques com 21,76 m² de área útil
21,76 m² :1,64 m²/marrã = 13 marrãs
13 marrãs x 4 parques = 52 marrãs

8 parques com 17,68 m² de área útil
17,68 m² :1,64 m²/marrã = 10 marrãs
10 marrãs x 8 parques = 80 marrãs
TOTAL – 348 marrãs
Capacidade total de alojamento de porcas reprodutoras em gestação em parques
Porcas -

687

Marrãs – 348
TOTAL – 1.035 reprodutoras
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Capacidade total de alojamento de porcas reprodutoras

Celas -

714

Em parque – 1.035
Maternidade - 576
TOTAL –

2.325
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Área útil de ocupação no sector de crescimento
Com uma área bruta de 315,60 m2, é constituído por 10 casas servidas por um
corredor interior de acesso aos parques.
Cada sala, com 35,00 m2 de área bruta, é composta por 4 parques, 3 com 4,14 m2
de área útil e 1 com 6,54 m² de área útil.

3 parques com 4,14 m² de área útil
4,14 m² : 0,55 m²/animal = 7 animais
7 animais x 3 parques = 21 animais

1 parque com 6,54 m² de área útil
6,54 m² : 0,55 m²/animal = 12 animais

Cada casa pode alojar 33 animais até aos 80 Kg

Entrada de animais com 20 Kg
Saída com 80 kg
G.M.D. - 700 gr
60 kg : 700 gr = 85,7 dias
Cada casa é ocupada por ano
365 : (85,7 + 5 dias de vazio sanitário) = 4,02 vezes
4,02 x 33 = 133 animais/casa/ano
10 casas x 133 = 1330 animais/ano
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Sector de acabamento e fase final de seleção
Área destinada a futuros reprodutores
8 parques com 25,00 m² de área útil
25,00 m² :1,00 m²/animal = 25 animais
25 animais x 8 parques = 200 animais

8 parques com 20,33 m² de área útil
20,33 m² :1,00 m²/animal = 20 animais
20 animais x 8 parques = 140 animais
TOTAL – 340 lugares para futuros reprodutores

Entrada de animais com 80 Kg
Saída com 140 kg
G.M.D. - 750 gr
60 kg : 750 gr = 80 dias
Cada parque é ocupado por ano
365 : 80 = 4,56 vezes
4,56 x 8 parques x 20 = 729 animais/ano
4,56 x 8 parques x 25 = 912 animais/ano
Capacidade total para 1641 animais futuros reprodutores/ano
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MANEIO
REPRODUÇÃO
Sector de gestação/cobrição em celas
Pavilhões 2 e 7
Bandas semanais de 126 porcas à inseminação
Diagnóstico de gestação por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação
Aos 28 dias de gestação, as porcas com diagnóstico gestação positivo, são
conduzidas ao sector de gestação em parques nos pavilhões
Prevê-se uma taxa de fertilidade média anual de 86%, 88% correspondendo a uma
taxa de partos de 83%, 85%
Portanto as 126 porcas dão origem a um grupo de 110 porcas
Permanência média – 38 dias

Sector de gestação em parques
Pavilhões 3 e 7
Confirmação de gestação por ultrassonografia aos 30 dias após a entrada neste
setor
Porcas que por qualquer motivo não mantenham a gestação, são enviadas para
abate ou vão integrar o lote do próximo desmame.
Aos 111 dias de gestação, são conduzidas ao sector de maternidade
Prevê-se uma taxa de partos de 83%, 85%
Daí que se prevejam grupos ou lotes de 104 animais
Permanência média – 73 dias

Sector de maternidade
Pavilhões 1,2 e 5
Entrada de grupos semanais de 104 porcas distribuídas da seguinte forma:
Ocupação de 5 casas da maternidade (1) Pav. – 1, ou 5 casas da maternidade (4)
Pav -5
5 casas x 16 lugares = 80
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Ocupação de 2 casas da maternidade (2) Pav. – 1, ou 2 casas da maternidade (3)
Pav -2
2 casas x 12 lugares = 24
Cada grupo de 104 porcas, é conduzido por forma a que haja no máximo uma
diferença de 4 dias entre a primeira e a última cobrição, o que permite um bom vazio
sanitário das maternidades (5 dias) utilizando o sistema de “tudo dentro, tudo fora” e
simultaneamente um melhor maneio reprodutivo.
Prevêem-se desmames aos 28 dias.
Permanência média – 31 dias

Área destinada a futuros reprodutores
Pavilhão 7
Após nova seleção morfológica, estes futuros reprodutores são conduzidos para
esta área em parques, até atingirem os 130-140 kg de peso corporal.
Os machos selecionados seguem para a varrasqueira e as fêmeas selecionadas vão
para os parques de despiste de cios.

Parques de despiste de cio (marrãs)
Pavilhão 6
São postas em presença do macho
Assim que apresentem sinais de estro são colocadas nas celas de
cobrição/gestação 3

Sector de cobrição/gestação 3
Pavilhão 6
Adaptação das marrãs às celas durante 21 dias
Inseminação 21 dias após a entrada
Diagnóstico de gestação por ultrassonografia aos 24-28 dias após a inseminação
Aos 28 dias de gestação, as marrãs com diagnóstico gestação positivo, são
conduzidas ao sector de gestação em parques (marrãs) do pavilhão 7
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Sector de gestação em parques (marrãs)
Pavilhão 7
Confirmação de gestação por ultrassonografia aos 30 dias após a entrada neste
setor
Marrãs que por qualquer motivo não mantenham a gestação, são enviadas para
abate ou vão integrar o próximo lote de cobrição.
Aos 111 dias de gestação, são conduzidas ao sector de maternidade
Permanência média – 73 dias

PÓS DESMAME E RECRIA
Pavilhão 3
104 partos semanais originam cerca de 1.080 leitões desmamados para assar
A transição destes leitões para a recria (2), é efetuada provocando o mínimo de
stress, estimando-se um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
Ocupam 3 salas da recria (1), ou seja 12 parques com capacidade cada 1 para 90
leitões
90 leitões x 12 = 1.080 leitões
Permanência máxima – 13 dias
Espera-se que uma percentagem variável de leitões sejam vendidos logo após o
desmame, podendo atingir os 30%. o que baixa substancialmente a densidade
animal

Pavilhão 2
104 partos semanais originam cerca de 55 leitões desmamados para futuros
reprodutores
A transição destes leitões para a recria (1), é efetuada provocando o mínimo de
stress, estimando-se um peso médio de cerca de 7 a 8 Kg por leitão.
Parte destes leitões, na sua maioria machos, são vendidos para assar logo após o
desmame
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Ocupam 1 sala da recria (1)
Saída com 20 kg
Permanência – 30 dias

SECTOR DE CRESCIMENTO DE FUTUROS REPRODUTORES
Pavilhão 7
Cada lote de 55 leitões, após seleção e venda para assar, origina um grupo de cerca
de 33 animais que vão ocupar uma sala deste sector
Saída com 80 kg
Permanência – 86 dias
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ESTATUTO SANITÁRIO DA EXPLORAÇÃO

Doença de Aujeszky - A4
PRRS – Indemne
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FILTROS OU BARREIRAS SANITÁRIAS
A exploração está devidamente vedada
A frente dos pavilhões 6 e 7, está fortemente protegida em toda a altura por uma
zona tampão constituída por 2 paredes paralelas de alvenaria, separadas por um
corredor de 4 metros de largura.
2 Arcos de desinfeção
Estação de tratamento de cadáveres próprio
Um balneário de acordo com as mais atualizadas normas de biossegurança, com
entradas separadas para ambos os sexos e apetrechado com 20 duches individuais
Um balneário secundário entre os dois polos
Lavandaria
Redes mosqueiras
Transportes internos próprios da exploração
Sala de receção de material com tratamento através de raios ultravioleta
Entrega de rações em zona própria exterior à exploração
Pavilhão de quarentena
Oficina própria
Cais de embarque
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PLANTAS DE PAVILHÕES
Pavilhão 1 – Maternidades 1 e 2
Pavilhão 2 – Cobrição/gestação 1 e 2, recria 1, maternidade 3 e sector de
animais debilitados
Pavilhão 3 – Gestação em parques 1
Pavilhão 4 – Recria 2
Pavilhão 5 – Maternidade 4
Pavilhão 6 e 7, balneário principal e lavandaria – Cobrição/gestação 3, gestação
em parques 2 e 3, despiste de cios marrãs, crescimento de futuros reprodutores,
acabamento e fase final de reprodutores e gestação em parques marrãs.

PLANTAS DAS ESTRUTURAS DE APOIO
Balneário secundário
Quarentena
Varrasqueira, sala de recolha de sémen e laboratório para análise, contraste e
preparação/embalagem de sémen
Balneário principal e lavandaria
---- Enfermaria
Cais de carga/descarga

Planta de localização e de vedações sanitárias
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PROFILAXIA SANITÁRIA
- Todos os pavilhões da maternidade e recria estão dimensionados e
compartimentados, incluindo fossas independentes, permitindo verdadeiros vazios
sanitários, de pelo menos 5-7 dias.
- Densidade animal em todos os sectores, para aquém do exigido pelas normas do
bem-estar animal.
- Revestimento dos diferentes pisos de acordo com o exigido pelas normas do
bem-estar animal
- Reposição do efetivo, a partir de animais da própria exploração e da importação
de sémen fresco ou congelado, nacional ou estrangeiro, mas sempre de
comprovado estatuto sanitário.
- Rigorosa aplicação do “tudo dentro tudo fora”.
- Rigorosas lavagens e desinfeções.
- Rigoroso cumprimento da exigência do banho e troca de vestuário completo do
pessoal à entrada da exploração, bem como absoluta interdição de visitas à
exploração.
- Controlo frequente da qualidade higio-sanitária da água de bebida.
- Controlo e combate eficaz a roedores e insetos.
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PROFILAXIA MÉDICA
- Rastreio serológico por amostragem etária, com a frequência de acordo com o
estatuto sanitário da exploração, com determinação, caso venha a ser necessário,
de perfis serológicos das principais afeções ou doenças infeto contagiosas:
•

Doença de Aujezsky;

•

PRRS;

•

Parvovirose;

•

Rinite atrófica;

•

Circovirose

•

Outras que se julguem necessárias.

- Exames coprológicos por amostragem a partir de grupos de controlo.
- Desparasitações internas consoante os resultados coprológicos.

- Desparasitações externas das porcas, antes da entrada na maternidade e de todo
o efetivo reprodutor em geral, de 4 em 4 meses.
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OUTRAS MEDIDAS DE BEM-ESTAR ANIMAL

Ausência de corte de caudas
Ausência de corte de dentes
Disponibilidade de materiais de enriquecimento
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PLANO PROFILÁTICO
I – EFECTIVO REPRODUTOR
Vacinações:
A) Aujeszky (totalidade do efectivo reprodutor) 4/4 meses
Abril,Agosto e Dezembro
Nulíparas - 6 semanas antes da 1ª I.A.
Porcilis Begónia com diluvac forte - 2 ml I.M.

B) Parvovirose, Mal Rubro e Leptospirose (totalidade do efectivo)

6/6 meses

Maio e Novembro
Nulíparas - 8 semanas antes da 1ª I.A.
4 semanas antes da 1ª I.A.
Porcilis Ery+Parvo+Lepto – 2 ml I.M.

C) E. Coli e Enterotoxémias
Porcas multíparas - 4 semanas antes do parto
Nulíparas - 7 semanas antes do parto
3 semanas antes do parto
Enterecolix - 2ml I.M.

D) Gripe
Multíparas - 4 semanas antes do parto.
Nulíparas - 5 semanas antes da 1ª I.A.
2 semana antes da 1ª I.A.
Gripork - 2 ml I.M.
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E) Circovirus
Multíparas - 2 semanas depois do parto
Nulíparas - 5 semanas antes da 1ª I.A.
2 semana antes da 1ª I.A.
Ingelvac Circoflex - 1 ml I.M.

Desparasitações:
Março, e Setembro

II - LEITÕES (FUTUROS REPRODUTORES)
Vacinações:
A) Pneumonia Enzoótica (Mycoplasma)e Circovirus
3 semanas de vida
Ingelvac Circoflex + Ingelvac Mycoflex - 1+1 ml I.M.

B) Gripe
4 semanas de vida - 1 ml I.M.
8 semanas de vida - 2 ml I.M.
GriporK

C)Aujeszky
10- 12 semanas (saída da recria)
Porcilis Begónia – 2 ml I.M.

Administração de ferro:
0 aos 3 dias pós parto
Gleptafer – 1c.c. I.M.
Intervalo de segurança – 0 dias
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III – ENGORDA (FUTURAS REPRODUTORAS)
Vacinações:
Aujeszky
Um mês após a entrada
Porcilis Begónia – 2 ml I.M.
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PLANO ALIMENTAR

A ração será adquirida em fábrica referenciada e distribuída tendo em conta:
SECTOR DE COBRIÇÃO E GESTAÇÃO
A ração (S830) será distribuída 2 vezes ao dia, tendo em conta a condição corporal
e o peso de cada animal (cerca de 2,800 Kg/animal/dia).

SECTOR DA MATERNIDADE
- Porcas
Alimentação ad libitum com ração S833, com o mínimo de 3,100 calorias/Kg de
energia metabolizável e 17,2% de proteína bruta. A ração será distribuída 3 a 4
vezes ao dia (cerca de 3,5 - 5 Kg/animal/dia).

- Leitões
A partir do 5º dia de vida e até ao 7º dia após o desmame, alimentação ad libitum
com um pré-starter, respeitando um mínimo de 3,500 calorias/Kg de energia
metabolizável, e um máximo de 20% de proteína bruta e 10% de lactose.

SECTOR DA RECRIA
A partir do 7º dia após o desmame e até aos 20 Kg, o Starter ad libitum deverá
respeitar um mínimo de 3,350 calorias/Kg de energia metabolizável, 19% de
proteína bruta e 4,85% de lactose (cerca de 750 gr/animal/dia).

SECTOR DE SELECÇÃO
Alimentação ad libitum, com uma ração S887, contendo como mínimo 3,175
calorias/Kg de energia metabolizável e 17,5% de proteína bruta. Tendo em conta
que se tratam de animais futuros reprodutores, a ração será sempre corrigida de
acordo com as necessidades específicas de cada raça ou da época do ano.
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Processo n.º: 450.10.02.02.004829.2012.RH4
Utilização n.º: A000076.2013.RH4
Início: 2013/01/03

Autorização de Utilização dos Recursos Hídricos - Captação de Água Subterrânea

Identificação
Número de Identificação fiscal

502269120

Nome/Denominação Social

SOACORGO - Sociedade de Agricultura de Grupo Agropecuária do Corgo, Lda.

País

Portugal

Morada

Cardal

Localidade

Mealhada

Código Postal

3050-001

Concelho

Mealhada

Telefones

231203545

Fax

231203544

Localização
Designação da captação

Furo do Cardal

Tipo de captação

Subterrânea

Tipo de infraestrutura

Furo vertical

Prédio

Cardal

Dominialidade

Domínio Hídrico Privado

Nut III - Concelho - Freguesia

Baixo Vouga / Mealhada / Antes

Longitude

-8.46147

Latitude

40.38855

Região Hidrográfica

RH4 :: Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do Oeste

Bacia Hidrográfica

132 :: Vouga

Sub-Bacia Hidrográfica

04VOU0543 :: Rio Vouga

Tipo de massa de água

SUBTERRANEA

Massa de água

O3 :: Carsico da Bairrada

Classificação do estado da massa de água

Bom

Caracterização
Uso

Particular

Captação de água já existente

|X|

Situação da captação

Principal

Perfuração:
Método

Rotopercussão

Profundidade (m)

76.0

Diâmetro máximo (mm)

210.0

Profundidade do sistema de extração (m)

50.0
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Cimentação anular até à profundidade de (m)

20.0

Revestimento:
Tipo

PVC

Profundidade (m)

76.0

Diâmetro máximo da coluna (mm)

140.0

Regime de exploração:
Tipo de equipamento de extração

Bomba elétrica submersível

Energia

Elétrica

Potência do sistema de extração (cv)

4.0

Caudal máximo instântaneo (l/s)

2.000

Volume máximo anual (m3)

12000.0

Mês de maior consumo

julho

Volume máximo mensal - mês de maior
consumo (m3)

1000

Nº horas/dia em extração

12

Nº dias/mês em extração

30

Nº meses/ano em extração

12

Finalidades
Consumo Humano
Nº pessoas a abastecer

2

Nº habitações a abastecer

1

Destino das águas residuais

Sistema Individual

O local é servido por rede pública de
abastecimento de água

|_|

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Tipo de tratamento
Rega
Área total do prédio (ha)

6.1300

Área atual a regar (ha)

4.2600

Área a regar no horizonte de projeto (ha)

4.2600

Vai ser promovido tratamento à água captada

|_|

Outras origens de água para rega
Tipo de tratamento
Finalidade da rega
Finalidade da rega
Agrícola
Especificação das culturas
Tipo de cultura

Tipo de rega

Forrageira

Pivot

Milho

Aspersão

Atividades de outro tipo
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Abeberamento animal

Condições Gerais
1ª O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras licenças exigíveis por outras
entidades.
2ª O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH)
calculada de acordo com a seguinte fórmula: TRH = A + O + U em que: A – utilização de águas do domínio público hídrico do
Estado O – ocupação do domínio público hídrico do Estado U – utilização de águas sujeitas a planeamento e gestão públicas
3ª A matéria tributável das componentes A e U é determinada com base no sistema de registo do volume de água captado definido no
Anexo – Termos da instalação de um sistema de registo do volume de água captado.
4ª Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado do volume de água captado, não seja entregue com a
periodicidade definida no anexo correspondente ou até ao dia 15 de janeiro ao do ano de liquidação da TRH, o valor das
componentes A e U será estimado tendo por base o volume máximo mensal para o mês de maior consumo estabelecido nesta
autorização.
5ª O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto
na Nota de Liquidação respetiva e pode ser feito de acordo com o previsto no número 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º n.º
97/2008, de 11 de Junho.
6ª A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16º do
Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho.
7ª O titular deverá respeitar o regime de exploração acima descrito.
8ª O titular é obrigado a implementar as medidas adequadas à proteção e manutenção da captação.
9ª O titular da autorização fica obrigado a informar a entidade licenciadora, no prazo de 24 horas, de qualquer acidente grave que
afete o estado das águas.
10ª O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente autorização, bem como todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que
for aplicável, e os que venham a ser publicados, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que
à presente autorização sejam aplicáveis.
11ª Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às entidades competentes, este título, bem como o
acesso à captação e equipamentos a que respeitam esta autorização.
12ª As despesas com vistorias extraordinárias, inerentes à emissão deste título, ou que resultarem de reclamações justificadas, serão
suportadas pelo seu titular.
13ª Esta autorização só pode ser transmitida nas condições previstas no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
14ª Esta autorização poderá, a qualquer altura, ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28º e 32º do Decreto-Lei n.º
226-A/2007, de 31 de maio.
15ª Esta autorização caduca nas condições previstas no artigo 33º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
16ª O titular obriga-se a instalar um sistema de registo (contador) do volume de água captado, cuja leitura deverá ser enviada à
entidade licenciadora com o formato definido no Anexo.
17ª O titular obriga-se a realizar uma análise físico-química e bacteriológica da água captada, caso se destine ao consumo humano e a
enviar à entidade licenciadora os dados obtidos com o formato definido no Anexo – Análise físico-química e bacteriológica.

Outras Condições
1ª A captação será explorada em harmonia com a memória descritiva aprovada em 03/01/2013 pela entidade licenciadora.
2ª Num raio de 50 metros com centro na captação não devem existir fossas ou poços absorventes, nitreiras, estábulos e depósitos de
resíduos de qualquer natureza.
3ª O titular deve cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas” para garantir a proteção da qualidade da água.
4ª Em caso de incumprimento da presente autorização, o seu titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de
31 de maio.
5ª O titular compromete-se a cumprir com as normas aplicáveis do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, que regula a qualidade
da água destinada a consumo humano.
6ª Se esta autorização tiver como finalidade o consumo humano, será dada por revogada a partir do momento em que a zona se
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mostre servida por rede pública de abastecimento de água conforme o n.º 2 do artigo 28º do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
7ª Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

Anexos
Análise físico-química e bacteriológica
Determinação analítica de parâmetros
Quando a água a captar se destine ao consumo humano, o titular obriga-se a efetuar uma determinação analítica aos seguintes
parâmetros, de acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto:
pH, condutividade, ferro, manganês, sulfatos, cloretos, nitratos, nitritos, azoto amoniacal, oxidabilidade ao KMnO4 ou Carbono Orgânico
Total, coliformes fecais e totais, estreptococos fecais e clostrídios sulfitorredutores, número total de germes a 22ºC e número total de
germes a 37ºC.
As determinações analíticas dos parâmetros acima indicados devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para
o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizados por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica
devidamente documentado e atualizado.
Os resultados obtidos, bem como as cópia dos respetivos boletins analíticos, devem ser enviados periodicamente à entidade
licenciadora preferencialmente em formato digital, numa tabela com as seguintes colunas:
Local amostragem; Coordenadas (M e P); Data e hora de amostragem; Designação do parâmetro e unidade; Valor do parâmetro;
Método Analítico; Observações.

Autocontrolo
Volume máximo mensal do mês de maior consumo
Volume

1000 (m3)

Programa de autocontrolo a implementar
O titular obriga-se a instalar um aparelho de medida (contador), que permita conhecer com rigor o volume total de água captado. As
leituras do contador terão de ter periodicidade mensal e deverão ser reportadas à entidade licenciadora com uma periodicidade mensal.
Os dados deverão ser reportados preferencialmente em formato digital, numa tabela que respeite as seguintes colunas: [Nº de
Utilização], [Nº de processo], [Mês de medição], [Volume máximo autorizado], [Leitura anterior do contador], [Leitura atual do contador],
[Volume extraído], [Observações].
Indique numa coluna de Observações o motivo pelo qual ultrapassou o volume autorizado.

O Vice-Presidente

Manuel Lacerda
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Localização da utilização
Peças desenhadas da localização
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De:
Para:
Data:

Jose Carlos Correia
jcc.ambiente@gmail.com
sexta-feira, 26 de maio de 2017 11:46:24

From: <PortalArqueologo@dgpc.pt>
Reply-To: <PortalArqueologo@dgpc.pt>
Date: Sexta-feira, 5 de Maio de 2017 10:40
To: <fatimabejaecosta@eonic.pt>
Cc: <PortalArqueologo@dgpc.pt>
Subject: Estado do PATA via Portal do Arqueólogo
O Portal do Arqueólogo atualizou o estado do Pedido de Autorização de Trabalhos
Arqueológicos.
ARQUEÓLOGO:    Maria de Fátima de Oliveira Beja e Costa
PROJETO:    EIA do PE Exploração Porcina para Produção de Leitões da Soacorgo Ldª
CATEGORIA:    C - ações preventivas e de minimização de impactes integradas em
estudos, planos, projetos e obras com impacto sobre o território em meio rural, urbano e
subaquático e ações de manutenção e conservação regular de sítios, estruturas e outros
contextos arqueológicos, conservados a descoberto, valorizados museologicamente ou
não.
TRABALHO:    Prospeção
SUBMETIDO EM:    04/05/2017 15:52
RECEBIDO EM:    05/05/2017 10:40
REJEITADO EM:   
DESPACHO:   
NOTAS:   
Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo Sistema de e-mail do Portal do
Arqueólogo.
© DGPC 2017

