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Nota. — Foi publicado um suplemento ao Diário da República, n.º 109, de 5 de Junho 
de 2009, onde foi inserido o seguinte:
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2009
O Decreto -Lei n.º 197/2008, de 7 de Outubro, veio simpli-

ficar as regras e os procedimentos a observar na criação das 
polícias municipais, tendo fixado o quadro jurídico aplicável 
às deliberações da assembleia municipal, as competências 
de cada polícia municipal e as linhas fundamentais de coo-
peração entre a administração central e os municípios.

O novo quadro legislativo determina que a deliberação 
da assembleia municipal que cria a polícia municipal de-
pende, para se tornar eficaz, de ratificação por resolução do 
Conselho de Ministros, mediante proposta dos membros do 
Governo que tiverem a seu cargo as áreas da administração 
interna e das autarquias locais.

O Decreto -Lei n.º 197/2008, de 7 de Outubro, não alterou 
os requisitos a cumprir pelas autarquias, tendo apenas redefi-
nido as responsabilidades da administração central e revisto 
o regime aplicável à percepção de receitas decorrentes da 
actividade fiscalizadora exercida pelas polícias municipais.

Estão por isso reunidas as condições necessárias para pre-
servar os actos já praticados, dispensando -se a reiteração pelos 
órgãos autárquicos da sua vontade, inequívoca e já plasmada 
em sucessivos actos, evitando -se assim mais delongas.

Assim:
Nos termos do n.º 3 do artigo 11.º da Lei n.º 19/2004, 

de 20 de Maio, e da alínea g) do n.º 1 do artigo 200.º da 
Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Ratificar a deliberação da Assembleia Municipal 
de Lagos, de 18 de Março de 2003, que aprovou o Regu-
lamento de Organização e de Funcionamento do Serviço 
de Polícia Municipal, anexo à presente resolução.

2 — Determinar que, por forma a reflectir a legislação 
superveniente em vigor, as referências feitas no Regula-
mento à carreira de técnico superior de polícia municipal e 
ao respectivo regime devem considerar -se feitas à carreira 
geral de técnico superior, e que as disposições naquele 
contidas devem ser actualizadas, no prazo de 90 dias, pelos 
órgãos municipais competentes.

Presidência do Conselho de Ministros, 26 de Março de 
2009. — O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho 
Pinto de Sousa.

ANEXO

Regulamento do Serviço de Polícia Municipal de Lagos

Artigo 1.º
Lei Habilitante

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo das dis-
posições contidas no artigo 10.º da Lei n.º 140/99, de 28 de 
Agosto, regulamentada pelos Decretos -Leis n.os 39/2000 e 
40/2000, ambos de 17 de Março, e de acordo com o disposto 
na alínea a) do n.º 6 do artigo 64.º e da alínea a) do n.º 4 do 
artigo 53.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro.

CAPÍTULO I

Atribuições e competências

Artigo 2.º
Objecto da polícia municipal

O presente Regulamento visa estabelecer a organização 
e funcionamento do serviço da polícia municipal de Lagos, 

um serviço municipal especialmente vocacionado para 
o exercício de funções de polícia administrativa com as 
competências, poderes de autoridade e inserção hierárquica 
definidos na lei e no presente Regulamento e na dependên-
cia hierárquica directa do presidente da Câmara.

Artigo 3.º
Atribuições

1 — À polícia municipal, no exercício das suas funções 
de polícia administrativa, cabe fiscalizar, na área da sua 
jurisdição, o cumprimento das leis, normas e regulamen-
tos que disciplinam matérias relativas às atribuições do 
município e à competência dos seus órgãos.

2 — A polícia municipal exerce, ainda, funções nos 
seguintes domínios:

a) Vigilância de espaços públicos ou abertos ao público, 
designadamente de áreas circundantes de escolas;

b) Guarda de edifícios e equipamentos públicos mu-
nicipais;

c) Regulação e fiscalização do trânsito rodoviário e 
pedonal na área de jurisdição municipal.

3 — A polícia municipal pode ainda proceder à execu-
ção de comunicações e notificações por ordem das auto-
ridades judiciárias, mediante protocolo a celebrar entre o 
município e o Governo.

Artigo 4.º
Competências

À polícia municipal, no exercício das suas funções, 
compete, em particular:

a) Garantir o cumprimento das leis e dos regulamentos 
que envolvam competências municipais de fiscalização;

b) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos muni-
cipais e a aplicação das normas legais, designadamente 
nos domínios do urbanismo, da construção, da defesa e 
protecção dos recursos cinegéticos, do património cultural, 
da natureza e do ambiente;

c) Fiscalizar o cumprimento das normas de estaciona-
mento de veículos e de circulação rodoviária, incluindo 
participar acidentes de viação e proceder à regulação do 
trânsito pedonal na área de jurisdição municipal;

d) Exercer vigilância nos transportes urbanos locais, nos 
espaços públicos ou abertos ao público, designadamente 
nas áreas circundantes de escolas, e providenciar pela 
guarda de edifícios e equipamentos públicos municipais;

e) Deter e entregar de imediato à autoridade judiciária 
ou à entidade policial os suspeitos de crime punível com 
pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da 
lei processual penal;

f) Denunciar os crimes de que tiver conhecimento no 
exercício das suas funções, e por causa delas, e praticar os 
actos cautelares necessários e urgentes para assegurar os 
meios de prova, nos termos da lei processual penal, até a 
chegada do órgão de polícia criminal competente;

g) Elaborar os autos de notícia, autos de contra -ordenação 
ou transgressão por infracções às normas regulamentares 
municipais e às normas de âmbito nacional ou regional 
cuja competência de aplicação ou fiscalização pertença ao 
município e às decisões das autoridades municipais;

h) Elaborar autos de notícia por acidente de viação, 
quando o facto não constituir crime;
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i) Elaborar autos de notícia, com remessa à autoridade 
competente, por infracções cuja fiscalização não seja da 
competência do município, nos casos em que a lei o im-
ponha ou permita;

j) Instrução dos processos de contra -ordenação e de 
transgressão da respectiva competência;

l) Executar coercivamente, nos termos da lei, os actos 
administrativos das autoridades municipais;

m) Proceder à execução de comunicações e notifica-
ções;

n) Exercer funções de polícia ambiental;
o) Exercer funções de polícia mortuária;
p) Exercer funções de sensibilização e divulgação de 

várias matérias, designadamente de prevenção rodoviária 
e ambiental;

q) Participar, em situações de crise ou de calamidade 
pública, no serviço municipal de protecção civil.

Artigo 5.º
Área de actuação territorial

A área de actuação territorial do serviço de polícia muni-
cipal de Lagos coincide com a área do município de Lagos, 
não podendo os agentes da polícia municipal actuar fora 
do território deste município.

CAPÍTULO II

Dos direitos e deveres dos agentes 
de polícia municipal

Artigo 6.º
Princípio geral

Os agentes da polícia municipal gozam de todos os 
direitos e estão sujeitos aos deveres consignados na Consti-
tuição e no Estatuto Geral dos Funcionários da Administra-
ção Central, Regional e Local, sem prejuízo do regimento 
próprio previsto no presente Regulamento.

Artigo 7.º
Exercício das funções

1 — O exercício das funções de agente de polícia mu-
nicipal depende do uso de uniforme e de cartão de iden-
tificação pessoal.

2 — Os agentes de polícia municipal devem exibir pron-
tamente o cartão de identificação pessoal, sempre que isso 
seja solicitado ou as circunstâncias do serviço o exijam, 
para certificar a sua qualidade.

Artigo 8.º
Direito de acesso e livre -trânsito

1 — Os agentes de polícia municipal têm, no exercício 
das suas funções, a faculdade de entrar livremente em todos 
os lugares onde se realizem reuniões públicas ou onde o 
acesso ao público dependa do pagamento de uma entrada 
ou da realização de certa despesa, dos quais se encontram 
dispensados.

2 — No exercício das suas funções de vigilância, os 
agentes de policia municipal podem circular livremente 
nos transportes urbanos locais, na área da sua competência, 
desde que devidamente uniformizados e identificados.

Artigo 9.º
Meios coercivos

1 — Os agentes de polícia municipal só podem uti-
lizar os meios coercivos previstos na lei e no presente 
Regulamento que tenham sido superiormente colocados 
à sua disposição, na estrita medida das suas necessidades 
decorrentes do exercício das suas funções, da sua legítima 
defesa ou de terceiros.

2 — Quando o interesse público determine a indispen-
sabilidade do uso de meios coercivos não autorizados ou 
não disponíveis para a polícia municipal, os agentes devem 
solicitar a intervenção das forças de segurança territorial-
mente competentes.

Artigo 10.º
Uso dos meios coercivos

1 — Os agentes de polícia municipal poderão fazer uso 
dos meios coercivos de que dispõem, atentos os condicio-
nalismos legais, nos seguintes casos:

a) Para repelir uma agressão ilícita, actual ou iminente, 
de interesses ou direitos juridicamente protegidos, em 
defesa própria ou de terceiros;

b) Para vencer a resistência à execução de um serviço 
no exercício das suas funções, depois de ter feito aos re-
sistentes intimação formal de obediência e esgotados que 
tenham sido quaisquer outros meios para o conseguir.

2 — A resistência ou a falta de obediência a ordem ou 
mandado legítimos regularmente comunicados e emanados 
de agente de polícia municipal serão punidos com a pena 
prevista para o crime de desobediência.

Artigo 11.º
Poderes de autoridade

1 — Os agentes de polícia municipal são considera-
dos, para todos os efeitos, como agentes de autoridade e 
exercem os correspondentes poderes na estrita medida do 
necessário ao desempenho das suas funções.

2 — Quando necessário ao exercício das suas funções 
de fiscalização ou para a elaboração de autos para que 
são competentes, os agentes de polícia municipal podem 
identificar os infractores, bem como solicitar a apresenta-
ção de documentos de identificação necessários à acção 
de fiscalização, nos termos da lei.

CAPÍTULO III

Do equipamento

Artigo 12.º
Designação e distintivo

1 — O serviço de polícia municipal do município de 
Lagos designa -se pela expressão «Polícia Municipal de 
Lagos».

2 — O uniforme dos agentes da polícia municipal de 
Lagos e as suas viaturas deverão exibir o distintivo herál-
dico e gráfico próprio do município de Lagos, permitindo 
a fácil identificação do município e respeitando o modelo a 
aprovar nos termos do n.º 4 do artigo 7.º da Lei n.º 140/99, 
de 28 de Agosto.
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Artigo 13.º
Instalações

Os serviços da polícia municipal de Lagos funcionarão 
no edifício sito na Rua de Silva Lopes, 37, freguesia de 
Santa Maria, concelho de Lagos, que será adaptado para o 
efeito, onde será construído um armeiro privativo, dispondo 
assim de instalações próprias, conforme consta do anexo II 
deste Regulamento e da proposta de contrato -programa a 
apresentar ao membro do Governo responsável pela área 
da administração interna.

Artigo 14.º
Depósito de armas

1 — Sem prejuízo do recurso à arma de fogo em ac-
ção policial, findo o período de serviço, as armas serão 
depositadas nas instalações de funcionamento do serviço 
de polícia municipal, em armeiro próprio, cuja descrição 
consta do anexo II deste Regulamento.

2 — A Câmara Municipal de Lagos organizará e man-
terá actualizado um registo identificativo das armas de 
defesa disponibilizadas e dos respectivos utilizadores.

Artigo 15.º
Equipamento coercivo

1 — O equipamento a deter pelos agentes de polícia 
municipal, quando em serviço, é composto de:

a) Bastão curto e pala de suporte;
b) Arma de fogo e coldre.

2 — Os agentes de polícia municipal poderão, quando 
em serviço, deter e usar arma de defesa classificada como 
pistola de calibre 6,35 mm, cujo cano não exceda 8 cm, 
arma de fogo essa a disponibilizar pelo município.

Artigo 16.º
Meios de comunicação

1 — No exercício das suas funções, os agentes de polícia 
municipal utilizam equipamento de transmissão e recepção 
para comunicação via rádio.

2 — A rede de rádio própria do serviço de polícia mu-
nicipal é, obrigatoriamente, conectada com as redes de 
rádio locais das forças de segurança, bombeiros e pro-
tecção civil.

Artigo 17.º
Número de efectivos

Atendendo às necessidades do serviço e à proporciona-
lidade entre o número de agentes e o número de cidadãos 
eleitores inscritos no município de Lagos (20 143), o nú-
mero de efectivos da polícia municipal de Lagos deve ser 
no mínimo de 26, o que perfaz a média de 1 agente por 
774 cidadãos eleitores inscritos na área deste município.

Artigo 18.º
Estatuto

Os agentes da polícia municipal estão sujeitos ao esta-
tuto geral dos funcionários da administração local, com as 
especificidades decorrentes das suas funções, nos termos 
definidos nos Decretos -Leis n.os 39/2000 e 40/2000, ambos 
de 17 de Março.

Artigo 19.º
Carreiras de polícia municipal

São aditadas ao ordenamento de carreiras do quadro 
de pessoal da Câmara Municipal de Lagos a carreira de 
técnico superior de polícia municipal e a carreira de polícia 
municipal, com as estruturas e escalas salariais fixadas 
no mapa I, anexo II, do Decreto -Lei n.º 39/2000, de 17 de 
Março, e, em concreto, com as dotações constantes do 
anexo I, o qual faz parte integrante da proposta de alteração 
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lagos.

Artigo 20.º
Recrutamento e formação

O regime de recrutamento dos agentes de polícia muni-
cipal é o constante do quadro legal regulador da matéria, 
sem prejuízo da transição para a polícia municipal dos 
fiscais municipais que preencham as condições exigidas.

Artigo 21.º
Transição de fiscais municipais

1 — Os fiscais municipais podem transitar para a car-
reira de polícia municipal desde que satisfaçam, cumula-
tivamente, as seguintes condições:

a) Estejam habilitados com o 12.º ano de escolaridade 
ou equivalente;

b) Frequentem, com aproveitamento, um curso de for-
mação profissional na área de polícia municipal, com du-
ração não inferior a três meses, ministrado conjuntamente 
pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica e pela 
Escola Prática de Polícia;

c) Comprovem possuir a robustez física para o exercício 
das funções previstas na carreira, mediante exame médico 
de selecção;

d) Obtenham relatório favorável em exame psicológico 
de selecção.

2 — A transição do pessoal a que se refere o número 
anterior efectua -se no escalão em que o funcionário se 
encontra posicionado e de acordo com as seguintes regras:

a) Fiscal municipal especialista principal para agente 
graduado principal;

b) Fiscal municipal especialista para agente graduado;
c) Fiscal municipal de 1.ª classe para agente municipal 

de 1.ª classe;
d) Fiscal municipal de 2.ª classe para agente municipal 

de 2.ª classe.

3 — O previsto no número anterior não se aplica aos 
fiscais municipais principais que transitarão nos termos 
dos n.os 4 e 5.

4 — Os funcionários detentores da categoria de fiscal 
municipal principal transitam para a categoria de agente 
graduado.

5 — A transição a que se refere o número anterior faz -se 
com observância do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 18.º 
do Decreto -Lei n.º 353 -A/89, de 16 de Outubro.

6 — Nas situações previstas no n.º 2, o tempo de 
serviço prestado na anterior categoria da carreira fiscal 
municipal conta, para todos os efeitos legais, designada-
mente para promoção na carreira de polícia municipal e 
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progressão na categoria para a qual o funcionário venha 
a transitar.

7 — Excepcionalmente, no prazo de cinco anos, con-
tados a partir da data de entrada em vigor do Decreto-
-Lei n.º 39/2000, de 17 de Março, o pessoal da carreira 
de fiscal municipal provido até à data da entrada em 
vigor da Lei n.º 140/99, de 28 de Agosto, e habilitado 
com o 9.º ano de escolaridade ou equivalente, poderá 
transitar para a carreira de polícia municipal nos termos 
do disposto nos n.os 2, 3, 4, 5 e 6, desde que preen-
cham, cumulativamente, os requisitos constantes nas 
alíneas b), c) e d) do n.º 1.

Artigo 22.º
Transição de outro pessoal

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo anterior podem 
transitar para a carreira de polícia municipal os funcio-
nários municipais que satisfaçam, cumulativamente, as 
seguintes condições:

a) Estejam habilitados com o 12.º ano de escolaridade 
ou equivalente;

b) Frequentem com aproveitamento um curso de for-
mação profissional na área da polícia municipal, com a 
duração de um semestre, ministrado conjuntamente pelo 
Centro de Estudos e Formação Autárquica e pela Escola 
Prática de Polícia;

c) Comprovem possuir a robustez física para o exercício 
das funções previstas na carreira de polícia municipal;

d) Obtenham relatório favorável em exame psicológico 
de selecção.

2 — Transitam também para a carreira de polícia mu-
nicipal os funcionários integrados na carreira de polícia 
administrativa municipal.

3 — Para efeitos de determinação da categoria da car-
reira de polícia municipal, a relação de natureza remune-
ratória legalmente fixada estabelece -se entre os índices 
remuneratórios correspondentes ao escalão 1 da categoria 
em que o funcionário se encontre e o escalão 1 da categoria 
da nova carreira.

4 — As transições a que se refere o número anterior 
efectuam -se para o escalão a que corresponda, na estrutura 
da categoria, índice remuneratório igual ou, se não houver 
coincidência, índice superior mais elevado.

5 — Nos casos em que a integração na nova carreira 
se faça em escalão a que corresponde o mesmo índice 
remuneratório, o tempo de serviço prestado no escalão de 
origem releva para progressão na nova carreira.

6 — Nas situações previstas nos números anteriores, o 
tempo de serviço prestado na anterior categoria conta para 
efeitos de promoção na carreira de polícia municipal.

Artigo 23.º
Extinção de lugares

1 — São extintos os lugares de fiscais municipais 
que transitem para lugares da carreira de polícia mu-
nicipal.

2 — Os fiscais municipais que não transitem, nos termos 
do número anterior, para a carreira de polícia municipal 
mantêm -se nos lugares da carreira de fiscal municipal, 
os quais se extinguem quando vagarem, da base para o 
topo.

Artigo 24.º
Destacamento de graduados das forças de segurança

1 — Os oficiais e demais graduados das forças de se-
gurança podem desempenhar funções de enquadramento 
compatíveis nas polícias municipais.

2 — O exercício das funções referidas nos n.os 1, 2, 3 
e 4 do artigo 27.º do Decreto -Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, e a solicitação da Câmara Municipal, devidamente 
fundamentada.

Artigo 25.º
Semana de trabalho e descanso semanal

1 — A duração semanal de trabalho do pessoal da car-
reira de polícia municipal é de trinta e cinco horas.

2 — São considerados dias normais de trabalho todos os 
dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados.

3 — As situações de trabalho extraordinário, de des-
canso semanal e descanso complementar, bem como a 
fixação da modalidade de horário, são definidas na progra-
mação de serviço a estabelecer mensalmente pelo serviço 
de polícia municipal, devendo, pelo menos uma vez por 
mês, fazer coincidir aqueles dias de descanso com o sábado 
e o domingo.

4 — A programação a que se refere o número anterior 
pode ser alterada, devendo ser comunicada aos interessados 
com a antecedência de uma semana, salvo casos excepcio-
nais, em que a referida comunicação poderá ser feita com 
a antecedência de quarenta e oito horas.

Artigo 26.º
Trabalho extraordinário, nocturno, em dias 

de descanso e em feriados

1 — Sempre que o horário diário de trabalho coincida, 
no todo ou em parte, com o período de trabalho noc-
turno, a remuneração respectiva é acrescida nos termos 
do artigo 32.º, n.º 3, do Decreto -Lei n.º 258/98, de 18 de 
Agosto.

2 — As situações de trabalho extraordinário e a presta-
ção de trabalho em dias de descanso semanal e descanso 
complementar, bem como nos dias feriados, são igualmente 
remunerados nos termos do diploma referido no número 
anterior.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

Artigo 27.º
Casos omissos

A resolução dos casos omissos deste Regulamento ou as 
dúvidas acerca da sua interpretação competem à Assem-
bleia Municipal sob proposta da Câmara Municipal.

Artigo 28.º
Revisão

O presente Regulamento será revisto aquando da publi-
cação de novos diplomas que disponham sobre a matéria 
aqui regulada.

Artigo 29.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte 
à sua publicação no Diário da República. 
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 ANEXO I

(da proposta n.º 14/2003, de 5 de Março)

Polícia municipal de Lagos

Quadro de pessoal 

Grupo de pessoal Categoria Lugares

Técnico superior. . . . . . . Técnico superior de polícia muni-
cipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Técnico -profissional  . . . Graduado -coordenador  . . . . . . . 1
Agente graduado principal. . . . . 2
Agente graduado  . . . . . . . . . . . . 4
Agente municipal de 1.ª . . . . . . . 6
Agente municipal de 2.ª . . . . . . . 12

 ANEXO II

Caracterização das instalações de funcionamento 
do serviço de polícia municipal 

e localização do depósito das armas

1 — O serviço de polícia municipal funcionará no edi-
fício municipal localizado na Rua de Silva Lopes, 37, 
freguesia de Santa Maria, concelho de Lagos, com as se-
guintes características:

Prédio urbano composto por dois pisos e um sótão.

As instalações organizam -se da seguinte forma:

No piso térreo situa -se a sala de espera e permanência, um 
gabinete de atendimento e duas instalações sanitárias, na zona 
acessível ao público, e uma arrecadação já na zona de utilização 
restrita, de onde parte a escada de acesso ao segundo piso;

No piso superior são criadas duas salas de trabalho, uma 
sala de reuniões e um gabinete executivo, e o armeiro;

No sótão situa -se uma zona de serviço, constituída por 
uma bateria de cacifos, dois sanitários e um compartimento 
com duche.

2 — O depósito das armas ficará instalado em espaço 
individual e isolado, situado no segundo piso, numa divisão 
específica com as características e dimensões adequadas, 
conforme projecto que se segue.

ANEXO III

Distintivos heráldicos e gráficos

1 — O distintivo, que se baseia na heráldica do município 
de Lagos, é constituído por armas de azul, com pano de 
muralha de ouro, lavrado de negro, movente dos flancos e 
uma porta do mesmo, ao centro, flanqueada de duas torres 
do segundo (ouro), abertas, iluminadas e lavradas de negro 
também, tudo assente num mar ondeado de prata e verde de 
cinco faixas; em chefe, as armas do Infante D. Henrique (as 
nacionais com oito castelos na bordadura, entre as quatro 
pintas visíveis da cruz da Ordem de Avis, e um lambel com 
uma flor -de -lis de ouro em cada pé). Coroa mural de prata de 
cinco torres; bandeira: franjada de amarelo e azul, tendo ao 
centro o brasão de armas e coroa, e por baixo dele um listel 
branco com a legenda «Lagos», a letras negras. Haste e lança 
douradas. Cordões e borlas de azul e ouro; selo: circular, 
tendo ao centro as peças das armas, sem indicação dos es-
maltes. Em volta, dentro de círculos concêntricos, os dizeres 

«Câmara Municipal de Lagos» (Diário do Governo, n.º 197, 
2.ª série, de 24 de Agosto de 1967, a pp. 7034 -35).

2 — A representação figurativa é a que se segue: 

  

 MINISTÉRIOS DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO 
TERRITÓRIO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E 
DA AGRICULTURA, DO DESENVOLVIMENTO RURAL 
E DAS PESCAS.

Portaria n.º 631/2009
de 9 de Junho

Desde há muito que os efluentes pecuários vêm sendo 
utilizados como fertilizantes orgânicos. No entanto, nos 
últimos anos, a crescente concentração de explorações 
pecuárias intensivas em determinadas zonas, associada à 
sua progressiva dissociação das actividades de produção 
vegetal, tem sido responsável pela produção de grandes 
volumes de efluentes pecuários que representam riscos 
significativos para o homem, o ambiente, as culturas e 
os animais.

Neste sentido, o Governo decidiu legislar de forma in-
tegrada sobre a questão da gestão dos diferentes efluentes 
pecuários, no desenvolvimento da regulamentação das 
actividades pecuárias, previstas no regime do exercício da 
actividade pecuária (REAP), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro, criando um quadro de 
licenciamento para encaminhamento destes efluentes, no 
qual se dá prioridade à valorização agrícola, na perspectiva 
de devolver ao solo os componentes minerais e a matéria 
orgânica necessários ao desenvolvimento vegetal, pro-
movendo, ainda, a redução da necessidade de adubações 
minerais e minimizando os impactes negativos desses 
efluentes sobre o ambiente.

Para uma gestão correcta dos efluentes é essencial que 
as explorações adoptem medidas para o uso eficiente da 
água, não só para preservar este recurso essencial como 
para facilitar o processo de gestão dos efluentes pecuários, 
reduzindo o volume produzido.

De igual forma, através da presente portaria, procura -se 
clarificar os conceitos de chorume e estrume, bem como as 
regras definidas no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, sobre 
as questões sanitárias associadas ao uso do chorume e de 
outros subprodutos de origem animal, na sua valorização 
agrícola ou na sua transformação em matérias fertilizantes 
para comercialização, adaptando estas regras às condições 
e práticas nacionais.
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Visa -se, nomeadamente, adaptar e compatibilizar as nor-
mas relativas à gestão dos efluentes pecuários à legislação 
em vigor, nomeadamente o Decreto -Lei n.º 122/2006, de 
27 de Junho, a Lei da Água, aprovada pela Lei n.º 58/2005, 
de 29 de Dezembro, e respectiva legislação complementar, 
e, ainda, o regime geral da gestão de resíduos, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro.

A presente portaria, para além de garantir a necessária 
compatibilização e articulação com a legislação referida, 
estabelece, ainda, o regime a aplicar às actividades de 
gestão, por valorização ou eliminação, dos efluentes pe-
cuários, em unidades autónomas ou anexas a explorações 
pecuárias, designadamente as explorações agrícolas, as 
unidades técnicas, de compostagem e de biogás.

Assim:
Manda o Governo, pelos Ministros do Ambiente, do Or-

denamento do Território e do Desenvolvimento Regional e 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Objecto e âmbito de aplicação

1 — A presente portaria estabelece as normas regula-
mentares a que obedece a gestão dos efluentes das activida-
des pecuárias e as normas técnicas a observar no âmbito do 
licenciamento das actividades de valorização agrícola ou 
de transformação dos efluentes pecuários, tendo em vista 
promover as condições adequadas de produção, recolha, 
armazenamento, transporte, valorização, transformação, 
tratamento e destino final.

2 — A presente portaria estabelece, ainda, as normas 
regulamentares relativas ao armazenamento, transporte 
e valorização de outros fertilizantes orgânicos, nomeada-
mente os produtos derivados de subprodutos de origem 
animal transformados (SPOAT) e os fertilizantes que os 
contenham.

3 — Todas as actividades pecuárias referidas no ar-
tigo 1.º do regime do exercício da actividade pecuária 
(REAP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 
de Novembro, bem como as explorações agrícolas que 
utilizem efluentes pecuários ou os produtos derivados 
destes em valorização agrícola, devem promover a aplica-
ção das orientações previstas no Código de Boas Práticas 
Agrícolas (CBPA).

Artigo 2.º
Definições

1 — Para efeitos do disposto na presente portaria, e de 
acordo com as definições que constam do artigo 3.º do 
REAP, do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, e do Decreto -Lei 
n.º 235/97, de 3 de Novembro, entende -se por:

a) «Armazenamento» a deposição temporária de efluen-
tes pecuários em estruturas apropriadas, como pavilhões 
ou armazéns, fossas, tanques, lagoas ou nitreiras até tra-
tamento ou transporte para destino adequado;

b) «Actividade anexa» uma actividade complementar 
de gestão de efluentes pecuários produzidos no âmbito 

de uma actividade pecuária, que é desenvolvida com uma 
gestão técnico -económica única;

c) «Actividade autónoma» a actividade de gestão de 
efluentes pecuários desenvolvida em instalações próprias 
e sujeitas a gestão diferenciada de outras actividades pe-
cuárias;

d) «Biomassa para valorização agrícola» os produtos 
que consistem na totalidade ou em parte de uma ma-
téria proveniente da agricultura ou da silvicultura que 
pode ser utilizada para efeitos de recuperação do teor 
orgânico, bem como os resíduos a seguir enumerados, 
quando utilizados como matéria admitida nas actividades 
complementares de gestão de efluentes pecuários nos 
termos do REAP:

i) Resíduos vegetais provenientes da agricultura e da 
silvicultura;

ii) Resíduos vegetais provenientes da indústria de trans-
formação de produtos alimentares;

iii) Resíduos de cortiça;
iv) Resíduos de madeira, com excepção daqueles que 

possam conter compostos orgânicos halogenados ou metais 
pesados resultantes de tratamento com conservantes ou 
revestimento, incluindo, em especial, resíduos de madeira 
provenientes de obras de construção e de demolição;

e) «Capacidade de armazenamento de efluentes pecuá-
rios» o somatório da capacidade de contenção dos efluentes 
pecuários, designadamente em fossas, nitreiras, tanques 
impermeabilizados e outros reservatórios previstos para 
o efeito;

f) «Chorume» a mistura de fezes e urinas dos animais, 
bem como de águas de lavagem ou outras, contendo por 
vezes desperdícios da alimentação animal ou de camas e 
as escorrências provenientes das nitreiras e silos;

g) «Código de Boas Práticas Agrícolas (CBPA)» o do-
cumento que estabelece as orientações e directrizes para a 
gestão do azoto e de outros elementos minerais nos ecos-
sistemas agrícolas, na perspectiva de optimizar o seu uso 
e a protecção da água, previsto no Decreto -Lei n.º 235/97, 
de 3 de Setembro, alterado pelo Decreto -Lei n.º 68/99, de 
11 de Março;

h) «Estrume» a mistura de fezes e urinas dos animais 
com materiais de origem vegetal como palhas e matos, 
com maior ou menor grau de decomposição, incluindo 
a fracção sólida do chorume, assegurando que não tem 
escorrência líquida aquando da sua aplicação;

i) «Fertilizantes» qualquer matéria utilizada com o ob-
jectivo de, directa ou indirectamente, manter ou melhorar 
a nutrição das plantas, designadamente os fertilizantes 
orgânicos;

j) «Fertilizantes orgânicos» as matérias de origem vege-
tal, animal ou mistura de ambas, utilizadas para manter ou 
melhorar a nutrição das plantas, nomeadamente através da 
sua actuação sobre as propriedades físicas, químicas e bio-
lógicas dos solos, podendo incluir os efluentes pecuários, 
o conteúdo do aparelho digestivo, os produtos derivados 
da transformação de subprodutos de origem animal e os 
compostos resultantes das unidades de compostagem e de 
biogás de efluentes pecuários;

l) «Gestão de efluentes pecuários» o conjunto de inter-
venções no processo de instalação e exploração, que tem 
em consideração a produção, recolha, armazenamento, 
transporte, tratamento e destino final dos efluentes pe-
cuários;
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m) «Gestor de efluentes pecuários» o titular de um dos 
seguintes tipos de actividades ou instalações:

i) Exploração pecuária produtora de efluentes pecuários 
em regime intensivo, das classes 1 e 2, com uma quanti-
dade de produção de efluente superior a 200 m3 ou 200 t 
por ano;

ii) Exploração agrícola autorizada a efectuar valorização 
agrícola de efluentes pecuários em quantidade superior a 
200 m3 ou 200 t por ano;

iii) Exploração agrícola autorizada a efectuar valoriza-
ção agrícola de produtos derivados da transformação de 
subprodutos de origem animal ou dos fertilizantes que os 
contenham, conforme previsto no artigo 11.º da presente 
portaria;

iv) Unidade técnica de efluentes pecuários, unidade 
de compostagem ou de produção de biogás de efluentes 
pecuários, licenciados no âmbito da presente portaria;

v) Unidade de tratamento térmico de efluentes pecuários;

n) «Índice de qualificação fisiográfica da parcela 
(IQFP)» o índice atribuído no âmbito do Sistema de Iden-
tificação do Parcelário Agrícola (iSIP) que expressa a 
fisiografia da parcela tendo em consideração os declives 
médios e máximos;

o) «Massa de água subterrânea» um meio de águas 
subterrâneas delimitado que faz parte de um ou mais aquí-
feros conforme definido na Lei da Água, aprovada pela 
Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro;

p) «Massa de água superficial» uma massa distinta e 
significativa de águas superficiais, designadamente uma 
albufeira, um ribeiro, rio ou canal, um troço de ribeiro, rio 
ou canal e as águas de transição ou uma faixa de águas 
costeiras, conforme definido na Lei da Água;

q) «Recolha» o sistema que permite a transferência dos 
efluentes pecuários para os locais de armazenamento dentro 
da actividade pecuária ou para uma unidade autónoma;

r) «Sistema de Identificação do Parcelar Agrícola (iSIP)» 
o sistema de informação do Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) que as-
senta em técnicas de um sistema de informação geográfica 
informatizado, que inclui coberturas aerofotográficas e 
vectoriais, através do qual se localizam e caracterizam as 
parcelas das explorações agrícolas;

s) «Solo agrícola» as superfícies agrícolas, florestais e 
agro -florestais destinadas à produção vegetal;

t) «Unidade de biogás de efluentes pecuários» a uni-
dade de transformação, autónoma ou anexa à exploração 
pecuária, em que é efectuada a degradação biológica de 
efluentes pecuários, podendo ainda incorporar biomassa 
para valorização agrícola e subprodutos de origem animal 
da categoria 2 ou 3, em condições anaeróbias com vista à 
produção de biogás;

u) «Unidade de compostagem de efluentes pecuários» a 
unidade de transformação, autónoma ou anexa à actividade 
pecuária, em que é efectuada a degradação biológica de 
efluentes pecuários, podendo ainda incorporar biomassa 
para valorização agrícola e subprodutos de origem animal 
da categoria 2 ou 3, podendo também incorporar outros 
produtos derivados da transformação de subprodutos de 
origem animal destinados a fins que não o consumo hu-
mano ou animal, em condições aeróbias com vista à pro-
dução de composto orgânico;

v) «Unidade técnica de efluentes pecuários» a unidade 
autónoma que utiliza efluentes pecuários de diversas ori-
gens, tendo em vista o armazenamento, mistura ou trans-

formação dos efluentes pecuários de forma adequada ao 
seu destino final, podendo também incorporar:

i) Outros produtos derivados de subprodutos de origem 
animal transformados (SPOAT) destinados a fins que não 
o consumo humano ou animal;

ii) A biomassa para valorização agrícola; ou
iii) Cinzas de unidades de incineração de cadáveres;

com vista à produção de estrumes e chorumes transfor-
mados;

x) «Valorizador» a pessoa singular ou colectiva titular de 
uma exploração agrícola que realiza valorização agrícola 
de efluentes pecuários, de forma estreme ou em combina-
ção com outros fertilizantes;

z) «Valorização agrícola de efluentes pecuários» a apli-
cação ao solo agrícola dos efluentes pecuários, transfor-
mados ou não, com o objectivo de manter ou melhorar a 
sua fertilidade, devidamente enquadrada num plano de 
fertilização da exploração agrícola, de forma a promover 
a nutrição adequada das culturas, tendo ainda em consi-
deração que na sua aplicação devem adoptar -se medidas 
para minimizar os riscos para o homem, os animais e o am-
biente, conforme definido na aliena e) do n.º 2 do artigo 5.º 
do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Eu-
ropeu e do Conselho, de 3 de Outubro, e no respeito pelas 
normas da presente portaria;

aa) «Zonas protegidas» as zonas definidas na alínea jjj) 
do artigo 4.º da Lei da Água;

ab) «Zonas vulneráveis a nitratos de origem agrícola» 
as áreas que drenam para as águas identificadas nos termos 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 235/97, de 3 de Setembro, 
alterado pelo Decreto -Lei n.º 68/99, de 11 de Março, nas 
quais se pratiquem actividades agrícolas susceptíveis de 
contribuir para a poluição das mesmas.

2 — Para efeitos da definição constante da alínea v) 
do número anterior, as estações de tratamento de águas 
residuais (ETAR) não são consideradas unidades técnicas 
de efluentes pecuários.

CAPÍTULO II

Gestão dos efluentes pecuários

Artigo 3.º
Produção, recolha e armazenamento

1 — A produção de efluentes pecuários deve respeitar a 
necessidade de promover o uso eficiente da água, fomen-
tando a redução do seu consumo e, sempre que possível e 
adequado, procedendo à sua reutilização.

2 — As instalações pecuárias devem ser dotadas de um 
sistema de drenagem próprio das águas pluviais que per-
mita, na medida do possível, a sua separação dos efluentes 
pecuários.

3 — As águas de lavagem dos alojamentos e dos equi-
pamentos das actividades pecuárias e as escorrências das 
nitreiras e dos silos devem ser conduzidas para os locais 
de recolha dos efluentes pecuários.

4 — As actividades pecuárias devem possuir uma capa-
cidade suficiente de armazenamento dos efluentes pecuá-
rios de forma a assegurar o equilíbrio entre a produção e a 
respectiva utilização ou destino, considerando, por norma, 
uma capacidade mínima de armazenamento dos efluentes 
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pecuários equivalentes à produção média de três meses, se 
não for demonstrado sistema alternativo.

5 — A capacidade de armazenamento de efluentes 
pecuários pode ser reduzida se for demonstrada a con-
tratualização da eliminação ou transferência periódica 
dos efluentes pecuários para outras entidades gestoras de 
efluentes pecuários que garantam um encaminhamento ou 
destino adequado, de acordo com os requisitos constantes 
da presente portaria.

6 — Para o cálculo da produção de efluentes pecuá-
rios da actividade pecuária e da capacidade de armaze-
namento mínima, aplica -se a tabela constante no anexo 
n.º 2 do CBPA, salvo se for demonstrado pelo requerente 
um sistema alternativo que permita obter resultados equi-
valentes.

7 — No cálculo da capacidade de armazenamento mí-
nima deve ser previsto também o volume das águas pluviais 
não separadas das instalações pecuárias, bem como uma 
capacidade de reserva de segurança, conforme previsto no 
anexo I da presente portaria, que dela faz parte integrante.

8 — Os parques exteriores de alojamento temporário 
de animais devem possuir sistemas de retenção das águas 
pluviais, com capacidade suficiente para evitar o arrasta-
mento dos efluentes para as massas de água.

9 — Para efeitos do disposto no número anterior, as 
actividades pecuárias que utilizem parques exteriores não 
pavimentados devem assegurar anualmente uma regular 
rotação da sua utilização, de forma a promover a recupe-
ração do coberto vegetal ou, em alternativa, a remoção 
anual da matéria orgânica acumulada, que será equiparada 
a efluente pecuário.

10 — O armazenamento dos efluentes pecuários não 
pode exceder um período superior a 12 meses, devendo 
para tal todas as actividades pecuárias possuir documen-
tação que demonstre a utilização, encaminhamento ou 
destino adequado dos efluentes produzidos no decurso 
de cada ano civil, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

11 — Para efeitos do disposto no número anterior, em 
casos devidamente justificados e previamente autorizados 
pela entidade coordenadora, o armazenamento dos efluen-
tes pecuários pode ser realizado por um período máximo 
de 24 meses.

12 — As condicionantes para o armazenamento de 
efluentes pecuários nas actividades pecuárias, bem como 
nas explorações agrícolas e nos estabelecimentos que sejam 
considerados gestores de efluentes pecuários, constam do 
anexo I da presente portaria, devendo ser cumpridas as 
normas técnicas aí estabelecidas.

Artigo 4.º
Encaminhamento, tratamento e destino final

1 — O encaminhamento, o tratamento e o destino fi-
nal dos efluentes pecuários, incluindo dentro da própria 
exploração, só podem ser assegurados pelos seguintes 
procedimentos:

a) Utilização própria ou transferência para terceiros 
para efeitos de valorização agrícola, nos termos da pre-
sente portaria;

b) Tratamento e descarga nas massas de água ou aplica-
ção no solo, nos termos do regime de utilização dos recur-
sos hídricos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, 
de 31 de Maio, bem como da demais legislação aplicável;

c) Tratamento em unidade técnica de efluentes pecuá-
rios, uma unidade de produção de fertilizantes orgânicos 
ou uma unidade de transformação de subprodutos (UTS) 
animais, nos termos do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro;

d) Tratamento em unidade de compostagem ou de pro-
dução de biogás, nos termos da presente portaria ou no 
âmbito do regime geral de gestão de resíduos, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro;

e) Tratamento em unidade de tratamento térmico ou de 
produção de energia ou de materiais, com ou sem recupe-
ração de energia térmica gerada pela combustão, sendo a 
componente das camas dos animais constituída essencial-
mente por biomassa agrícola ou florestal considerada como 
resíduo vegetal para efeitos do regime de licenciamento 
aplicável.

2 — O titular da actividade pecuária deve assegurar 
que os efluentes pecuários apenas sejam encaminhados, 
tratados e enviados para destino final, através de um dos 
procedimentos previstos no n.º 1, devendo, ainda, garantir, 
nos casos em que o seu destino seja a valorização agrícola, 
que as quantidades de efluentes transferidos para outras 
explorações agrícolas cumprem o disposto na presente 
portaria.

3 — Os efluentes pecuários provenientes de explora-
ções pecuárias submetidas a restrições sanitárias devem 
ser encaminhados de acordo com as regras definidas nos 
respectivos programas sanitários, estabelecidos pela au-
toridade sanitária nacional.

4 — Os tratamentos a que podem ser sujeitos os efluen-
tes pecuários constam do anexo II da presente portaria, que 
dela faz parte integrante.

5 — Os titulares das actividades pecuárias gestoras de 
efluentes pecuários são obrigados a submeter à aprova-
ção da direcção regional de agricultura e pescas (DRAP) 
territorialmente competente o respectivo Plano de Gestão 
de Efluentes Pecuários (PGEP), nos termos do disposto 
no anexo IV da presente portaria, que dela faz parte inte-
grante, encontrando -se, ainda, obrigados a manter o PGEP 
permanentemente actualizado.

6 — Nos casos em que as explorações pecuárias se lo-
calizem em zonas protegidas, nos termos da Lei da Água e 
da demais legislação aplicável, o PGEP carece de parecer 
vinculativo da administração de região hidrográfica (ARH) 
territorialmente competente, a emitir no prazo de 40 dias, 
nos termos do artigo 18.º do REAP, ou no prazo de 20 dias, 
nos termos do artigo 33.º do REAP, respectivamente para 
as actividades da classe 1 ou 2, tendo em vista a avalia-
ção de eventuais condições hidrogeológicas particulares 
da zona e em cumprimento das medidas de protecção e 
valorização aplicáveis, previstas na referida Lei.

7 — Independentemente da localização das explorações 
pecuárias, as ARH, sempre que se verificarem condições 
particulares de risco de poluição das massas de água su-
perficiais ou subterrâneas, e caso entendam que tal é ne-
cessário, determinam a revisão dos PGEP previamente 
aprovados, submetendo a proposta de revisão à DRAP 
territorialmente competente, a qual emite parecer sobre a 
referida proposta no prazo de 20 dias.

8 — As ARH, após receberem o parecer da DRAP, re-
ferido no número anterior, ou no caso de ausência de pro-
núncia da DRAP dentro do referido prazo, se entenderem 
que subsistem motivos que aconselham a revisão do PGEP, 
notificam o titular da actividade da decisão de revisão do 



3584  Diário da República, 1.ª série — N.º 111 — 9 de Junho de 2009 

PGEP, bem como dos termos em que a mesma deve ser 
realizada, concedendo -lhe um prazo para o efeito.

9 — As ARH devem enviar cópia da notificação feita ao 
titular da actividade, referida no número anterior, à DRAP 
territorialmente competente.

Artigo 5.º
Transporte e registo de efluentes pecuários e fertilizantes 

orgânicos que contenham SPOAT

1 — Os requisitos aplicáveis ao transporte de efluen-
tes pecuários e de fertilizantes orgânicos que contenham 
SPOAT, bem como os registos a assegurar pelos titulares de 
actividades pecuárias, pelos transportadores, pelos valori-
zadores e pelos titulares das unidades técnicas de efluentes 
pecuários, de biogás, de compostagem, de produção de 
fertilizantes orgânicos, de tratamento, térmico ou outro, 
constam do anexo II do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, 
e do anexo III da presente portaria, que dela faz parte in-
tegrante.

2 — As normas de transporte de efluentes pecuários 
previstas no número anterior não se aplicam ao trans-
porte de chorumes ou estrumes entre dois pontos de uma 
mesma exploração agrícola ou ao transporte de chorumes 
ou estrumes para outras explorações agrícolas constantes 
do PGEP da exploração pecuária.

3 — Estão igualmente dispensadas do cumprimento dos 
requisitos referidos no n.º 1 as actividades pecuárias que 
não sejam consideradas gestoras de efluentes pecuários, nos 
casos de transferência de chorumes ou estrumes para ex-
plorações agrícolas, pertencentes ao mesmo titular ou a ter-
ceiros, situadas no mesmo concelho ou em concelhos con-
tíguos, excepto quando existam condicionantes sanitárias 
que determinem outro procedimento, as quais são comuni-
cadas ao titular pela Direcção -Geral de Veterinária (DGV).

4 — Os titulares das actividades ou instalações conside-
radas gestoras de efluentes pecuários, referidos na alínea m) 
do artigo 2.º, devem assegurar que todas as transferências 
ou encaminhamentos de efluentes pecuários, de SPOAT 
ou de fertilizantes que contenham estes produtos, para 
terceiros que não constem do PGEP da exploração, sejam 
acompanhadas por uma guia de transferência de efluentes 
pecuários (GTEP) em que sejam identificados:

a) A exploração pecuária ou o estabelecimento de origem;
b) O transportador e os meios de transporte;
c) O tipo de produto; e
d) O estabelecimento de destino, ou a exploração agrí-

cola e a respectiva unidade de produção do sistema iSIP 
de destino, com os elementos constantes no anexo III da 
presente portaria.

5 — Após a transferência dos efluentes pecuários ter 
sido realizada, o titular da exploração pecuária ou do esta-
belecimento de origem, referidos no número anterior, deve 
proceder à declaração dos elementos aditados à GTEP, 
constantes no anexo III da presente portaria, no sistema de 
informação de suporte ao REAP, no prazo de cinco dias.

6 — A autorização da emissão de novas GTEP está de-
pendente do cumprimento do disposto no número anterior, 
podendo, no entanto, ser atribuído a cada entidade gestora 
um número de GTEP em aberto, de acordo com os volumes 
e a frequência de transferências de cada entidade, a ser 
determinado pela DRAP territorialmente competente.

7 — A informação reportada sobre o movimento de 
efluentes pecuários, prevista no n.º 5, deverá ser disponi-
bilizada de acordo com o disposto no artigo 11.º do REAP.

8 — As explorações pecuárias e agrícolas não abrangi-
das pelo disposto na alínea m) do artigo 2.º que procedam 
a valorização agrícola de efluentes pecuários não estão 
obrigadas ao cumprimento do disposto nos n.os 4 a 7 do 
presente artigo.

9 — O disposto no número anterior não é aplicável à 
utilização de efluentes pecuários, de SPOAT ou de fertili-
zantes que contenham estes produtos, nem nos casos em 
que seja requerida a certificação sanitária dos efluentes 
pecuários.

CAPÍTULO III

Unidades técnicas, de tratamento e de eliminação 
de efluentes pecuários

Artigo 6.º
Licenciamento

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 4.º a 6.º do 
Decreto -Lei n.º 122/2006, de 27 de Junho, o licenciamento 
das instalações autónomas das unidades técnicas, de com-
postagem e de biogás de efluentes pecuários, obedece ao 
disposto nos anexos II e III do REAP.

2 — O licenciamento de instalações destinadas à trans-
formação ou eliminação de efluentes pecuários da res-
pectiva exploração pecuária constitui parte integrante do 
processo de licenciamento dessa exploração.

3 — As actividades complementares de gestão dos 
efluentes pecuários, referidas no n.º 2 do artigo 2.º do 
REAP, também se encontram sujeitas ao regime de ree-
xame, previsto no artigo 45.º do referido diploma.

4 — Sem prejuízo de as ARH poderem determinar a 
revisão dos PGEP a todo tempo, nos termos dos n.os 7 e 8 
do artigo 4.º, os PGEP têm uma validade máxima de sete 
anos contados da data da sua aprovação pelas DRAP, sendo 
obrigatoriamente revistos aquando do reexame global das 
condições de implantação e exploração da actividade pe-
cuária e das actividades complementares de gestão de 
efluentes pecuários, nos termos do número anterior e do 
artigo 45.º do REAP.

5 — Os títulos de utilização de recursos hídricos (TURH) 
emitidos pelas ARH ao abrigo do regime de utilização 
dos recursos hídricos, após a data de entrada em vigor da 
presente portaria, para uma exploração pecuária, ou os 
que sejam relativos à descarga de águas residuais após o 
tratamento de efluentes pecuários em infra -estruturas au-
tónomas às actividades pecuárias, são comunicados pelas 
ARH às DRAP territorialmente competentes.

6 — Às actividades pecuárias que requeiram a sua re-
classificação ou regularização, respectivamente nos termos 
dos artigos 66.º ou 67.º do REAP, é aplicável o disposto 
no n.os 7 a 12 do presente artigo no que respeita aos TURH 
relativos à descarga de águas residuais no domínio hídrico.

7 — Às actividades pecuárias que à data de entrada em 
vigor do REAP fossem detentoras de um TURH válido, 
aplicam -se os valores limite de emissão (VLE) constantes 
desse TURH até 31 de Dezembro de 2011.

8 — O disposto no número anterior é igualmente apli-
cável caso o prazo de validade do TURH em causa termine 
antes de 31 de Dezembro de 2011 e seja emitido novo 
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TURH, desde que observado o disposto no n.º 4 do ar-
tigo 34.º do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio.

9 — Às actividades pecuárias que, em data anterior à 
data de entrada em vigor do REAP, tenham apresentado, 
na ARH territorialmente competente, pedido de renovação 
de TURH, correctamente instruído, e que à data de entrada 
em vigor da presente portaria, aguardem ainda decisão final 
da ARH em relação ao referido pedido, pode ser emitido 
novo TURH com os VLE constantes do TURH que deti-
nham anteriormente, sem prejuízo de serem estabelecidos 
valores mais restritivos e do disposto no n.º 11.

10 — Às actividades pecuárias que, em data anterior à 
data de entrada em vigor do REAP, tenham apresentado, 
na ARH territorialmente competente, pedido de emissão 
de TURH, correctamente instruído, e que à data de entrada 
em vigor da presente portaria, aguardem ainda decisão final 
da ARH em relação ao referido pedido, pode ser emitido 
TURH com VLE equivalentes aos VLE constantes da 
Portaria n.º 810/90, de 10 de Setembro, sem prejuízo de 
serem estabelecidos valores mais restritivos e do disposto 
no número seguinte.

11 — A partir de 31 de Dezembro de 2011 os VLE 
constantes dos TURH referidos nos n.os 7 a 10 são obriga-
toriamente revistos pelas ARH, nos termos da legislação 
em vigor.

12 — O disposto nos n.os 7 a 10 não prejudica o disposto 
no Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio, nomeada-
mente no seu artigo 28.º, e no Decreto -Lei n.º 173/2008, 
de 26 de Agosto.

Artigo 7.º
Aprovação e funcionamento das unidades técnicas, 

de compostagem e de biogás de efluentes pecuários

1 — A aprovação e funcionamento das unidades técnicas 
de efluentes pecuários, nos termos da presente portaria, 
devem satisfazer os requisitos e as condições previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de Outubro, bem como as condições 
estabelecidas na presente portaria.

2 — A aprovação e funcionamento das unidades de bio-
gás e de compostagem de efluentes pecuários, nos termos 
da presente portaria, devem satisfazer os requisitos e as 
condições previstas no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro.

CAPÍTULO IV

Valorização agrícola dos efluentes pecuários 
e dos fertilizantes orgânicos deles 

derivados ou que contenham SPOAT

Artigo 8.º
Autorização para a valorização agrícola de efluentes pecuários 

e de fertilizantes orgânicos que contenham SPOAT

1 — A valorização agrícola dos efluentes pecuários nas 
explorações pecuárias previstas na subalínea i) da alínea m) 
do artigo 2.º está sujeita a autorização nos termos do REAP, 
bem como à apresentação e manutenção actualizada do 
respectivo PGEP, de acordo com o disposto no anexo IV 
da presente portaria.

2 — A autorização para a valorização agrícola de efluen-
tes pecuários nas explorações agrícolas previstas na suba-
línea ii) da alínea m) do artigo 2.º bem como a autorização 

para a utilização de SPOAT ou de fertilizantes orgânicos 
que os contenham estão sujeitas a procedimento de de-
claração prévia, nos termos do REAP, antes da primeira 
utilização, mediante a apresentação e validação de um 
PGEP, nos termos do anexo IV, o qual deve ser mantido 
actualizado.

3 — O procedimento de declaração prévia referido no 
número anterior, observa os procedimentos previstos nos 
artigos 29.º a 36.º do REAP, aplicáveis às actividades pe-
cuárias da classe 2, com as devidas adaptações, sendo 
dispensado o procedimento de consulta no caso de estarem 
verificadas as condições previstas no seu artigo 32.º, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte.

4 — Nos casos em que as explorações agro -pecuárias 
ou agrícolas se localizem em zonas protegidas, nos termos 
da Lei da Água e da demais legislação aplicável, tendo em 
vista a avaliação de eventuais condições hidrogeológicas 
particulares da zona e no cumprimento das medidas de 
protecção e valorização aplicáveis previstas na referida Lei, 
a DRAP, após ter recebido o pedido de autorização previsto 
nos n.os 1 e 2, o qual é obrigatoriamente acompanhado da 
submissão do PGEP, valida os dados constantes do PGEP 
e remete -o à ARH territorialmente competente para efeitos 
de emissão de parecer vinculativo, o qual deve ser emitido 
no prazo de 40 dias, nos termos do artigo 18.º do REAP, ou 
no prazo de 20 dias, nos termos do artigo 33.º do REAP, 
respectivamente para as actividades da classe 1 ou 2.

5 — Independentemente da localização das explora-
ções agro -pecuárias ou agrícolas, as ARH, sempre que se 
verificarem condições particulares de risco de poluição 
das massas de água superficiais ou subterrâneas, e caso 
entendam que tal é necessário, determinam a revisão dos 
PGEP previamente aprovados, submetendo a proposta de 
revisão à DRAP territorialmente competente, a qual emite 
parecer sobre a referida proposta no prazo de 20 dias.

6 — As ARH, após receberem o parecer da DRAP, re-
ferido no número anterior, ou no caso de ausência de pro-
núncia da DRAP dentro do referido prazo, se entenderem 
que subsistem motivos que aconselham a revisão do PGEP, 
notificam o titular da actividade da decisão de revisão do 
PGEP, bem como dos termos em que a mesma deve ser 
realizada, concedendo -lhe um prazo para o efeito.

7 — As ARH devem enviar cópia da notificação feita ao 
titular da actividade, referida no número anterior, à DRAP 
territorialmente competente.

Artigo 9.º
Valorização agrícola dos efluentes pecuários 

e dos fertilizantes orgânicos deles derivados

1 — Na fertilização das culturas, incluindo a valorização 
agrícola de efluentes pecuários ou de fertilizantes orgâ-
nicos deles resultantes, bem como a aplicação de outros 
fertilizantes, as quantidades de azoto e fósforo veiculadas 
pelos fertilizantes aplicados devem ser avaliadas de forma 
a não exceder a quantidade desses nutrientes necessária às 
culturas, devendo para efeito deste cálculo serem utilizadas 
as tabelas previstas no Manual de Fertilização de Culturas 
(MFC) a divulgar pela Direcção -Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR).

2 — Para efeitos do disposto no n.º 1, devem ser ti-
dos em conta os constituintes minerais disponíveis nos 
efluentes pecuários caracterizados no anexo n.º 2 do CBPA, 
ou a composição que tenha sido demonstrada no sistema 
alternativo, conforme previsto no n.º 6 do artigo 3.º da 
presente portaria.
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3 — Quando os efluentes pecuários sejam obtidos a 
partir da mistura de mais do que uma espécie pecuária, 
considera -se, para efeitos de cálculo das quantidades de 
nutrientes disponíveis no efluente, o valor mais elevado de 
azoto e fósforo das espécies presentes, ou o valor médio 
ponderado da mistura.

4 — Podem ser consideradas outras composições de 
efluentes pecuários, tais como os produtos resultantes dos 
sistemas de tratamento parcial dos efluentes pecuários, da 
compostagem com outros materiais, ou da digestão aeróbia 
ou anaeróbia, desde que previamente aceites pela DRAP 
territorialmente competente, assegurando que esta compo-
sição particular é pelo menos anualmente confirmada.

5 — Podem ser expressas condições de excepção em re-
lação ao disposto no n.º 2, até um limite de mais ou menos 
30 %, se forem apresentados elementos que justifiquem esta 
excepção, nomeadamente resultados analíticos próprios, reali-
zados pelo menos anualmente e em período de funcionamento 
médio, com colheitas em locais considerados representativos 
sobre os efluentes da exploração, da unidade técnica, de biogás 
ou de compostagem de efluentes pecuários.

6 — As normas relativas à verificação ou avaliação da 
composição dos efluentes pecuários e dos outros fertili-
zantes orgânicos, bem como os critérios complementares 
a serem considerados na fertilização das culturas, cons-
tam do anexo VI da presente portaria, que dela faz parte 
integrante.

7 — Os efluentes pecuários com eventual incorpora-
ção de biomassa para valorização agrícola ou os SPOAT, 
bem como os efluentes pecuários que sejam sujeitos a 
tratamentos prévios, devem ser devidamente identificados 
pelo produtor quanto à percentagem dos seus constituintes, 
devendo igualmente ser avaliada a sua composição físico-
-química e microbiológica com a periodicidade referida 
no n.º 2 do anexo VI da presente portaria.

8 — A aplicação dos efluentes pecuários no solo agrícola 
deverá ter em consideração as necessidades das culturas, 
nos termos do n.º 1, devendo esta aplicação ser ajustada 
através da avaliação periódica do estado de fertilidade do 
solo e, no caso de culturas arbóreas ou arbustivas, também 
do seu estado de nutrição, tendo sempre presente os níveis 
de produção esperados.

9 — A determinação do estado de fertilidade do solo ou 
de nutrição das plantas é realizada de acordo com as con-
dições estabelecidas no anexo VI da presente portaria.

10 — O valorizador deve assegurar, no âmbito da 
utilização de efluentes pecuários ou de outras matérias 
fertilizantes provenientes de explorações pecuárias, que 
tais fertilizantes sejam obtidos em explorações pecuárias, 
unidades técnicas de efluentes pecuários, de fertilizantes 
orgânicos, de compostagem ou de biogás, licenciadas nos 
termos da legislação aplicável.

11 — As explorações pecuárias e as explorações agrí-
colas gestoras de efluentes pecuários que procedam a va-
lorização agrícola de efluentes pecuários, de SPOAT ou de 
fertilizantes que contenham estes produtos devem arquivar 
os registos de fertilização realizados na sua exploração 
durante três anos, nos termos do anexo V da presente por-
taria, que dela faz parte integrante.

Artigo 10.º
Interdições e condicionantes à valorização agrícola 

de efluentes pecuários e de outros fertilizantes

1 — A valorização agrícola de efluentes pecuários e 
de outros fertilizantes, em zonas vulneráveis a nitratos 

de origem agrícola, bem como em solo agrícola sujeito 
a regime de protecção previsto em legislação específica, 
encontra -se condicionada ao estipulado nos respectivos 
programas de acção em vigor e, na sua ausência, ao dis-
posto no presente artigo.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior e no 
artigo 8.º, a valorização agrícola dos efluentes pecuários 
e de outros fertilizantes está sujeita ao cumprimento das 
normas previstas no CBPA e nas demais normas legais e 
regulamentares aplicáveis, encontrando -se, ainda, condi-
cionada ao disposto no PGEP, quando aplicável, aprovado 
pela DRAP territorialmente competente.

3 — Sem prejuízo do disposto na demais legislação 
aplicável, a valorização agrícola dos efluentes pecuários 
e de outros fertilizantes é interdita nas seguintes situações:

a) Nos meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, ex-
cepto quando a aplicação precede a instalação imediata de 
uma cultura ou seja realizada sobre uma cultura já instalada 
e seja agronomicamente justificável;

b) Em solos inundados e inundáveis, e sempre que du-
rante o ciclo vegetativo das culturas ocorram situações de 
excesso de água no solo, devendo, neste caso, aguardar -se 
que o solo retome o seu estado de humidade característico 
do período de sazão;

c) Na zona terrestre de protecção das albufeiras de águas 
públicas de serviço público, numa faixa, medida na hori-
zontal, com a largura de 100 m, contados a partir da linha 
do nível de pleno armazenamento, sem prejuízo de, nos 
casos em que exista plano de ordenamento de albufeira de 
águas públicas, o regulamento do plano estabelecer uma 
faixa de interdição com uma largura superior a 100 m;

d) Na zona terrestre de protecção das lagoas ou lagos 
de águas públicas constantes do anexo I do regime de pro-
tecção das albufeiras de águas públicas de serviço público 
e das lagoas ou lagos de águas públicas, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio, numa faixa, 
medida na horizontal, com a largura de 100 m, contados a 
partir da linha limite do leito da lagoa ou lago de águas pú-
blicas em causa, sem prejuízo de, nos casos em que exista 
plano especial de ordenamento do território aplicável, o 
regulamento do plano estabelecer uma faixa de interdição 
com uma largura superior a 100 m;

e) Nas parcelas classificadas com IQFP igual ou superior 
a 4, excepto em parcelas armadas em socalcos ou terraços e 
nas áreas integradas em várzeas destas parcelas, bem como 
nas situações em que a DRAP territorialmente competente 
as considere tecnicamente adequadas;

f) Sob condições climatéricas adversas, designadamente 
em períodos de precipitação ou em que esta esteja imi-
nente;

g) Em solos agrícolas em que não exista uma cultura 
instalada ou esteja prevista a sua instalação e a consequente 
utilização próxima dos nutrientes dos efluentes;

h) Em dias ventosos ou durante os períodos de elevada 
temperatura diária, com excepção da aplicação por injec-
ção directa.

4 — A valorização agrícola dos efluentes pecuários e 
dos produtos resultantes da sua transformação está sujeita 
a prévia autorização da DGV, sempre que sejam deter-
minadas restrições sanitárias ou restrições derivadas da 
existência de contaminantes ambientais na exploração de 
origem dos efluentes pecuários, conforme previsto nos 
artigos 4.º e 5.º do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro.
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5 — Sem prejuízo do disposto no Decreto -Lei n.º 382/99, 
de 22 de Setembro, nos artigos 36.º e 37.º da Lei da Água, 
na demais legislação aplicável e nos instrumentos de pla-
neamento das águas em vigor, e sem prejuízo das ARH ou 
das DRAP territorialmente competentes poderem determi-
nar condições mais restritivas, a valorização agrícola de 
efluentes pecuários e de outros fertilizantes deve, ainda, 
respeitar as seguintes condições:

a) Os chorumes devem ser preferencialmente aplicados 
com equipamentos de injecção directa ou sistema de baixas 
pressão que minimizem a sua dispersão;

b) A incorporação no solo do chorume distribuído deve 
ser realizada imediatamente após a sua aplicação, até um 
limite de quatro horas;

c) A incorporação no solo do estrume e dos fertilizantes 
orgânicos distribuídos deve ser realizada de forma tão rá-
pida quanto possível, até ao limite de vinte e quatro horas, 
após a sua aplicação;

d) Na valorização agrícola de efluentes pecuários e de 
outros fertilizantes devem ser asseguradas, como distâncias 
mínimas de segurança, as seguintes condições:

i) Quando o declive da parcela onde se realiza a valoriza-
ção agrícola seja superior a 10 %, manter uma faixa tampão 
mínima de 5 m contados a partir da linha limite do leito 
dos cursos de água, não sujeita a valorização agrícola de 
efluentes pecuários, outras fertilizações, mobilizações do 
solo ou instalação de novas culturas, excepto as pastagens 
permanentes, procurando assegurar ainda a manutenção 
de uma barreira vegetal/ripícola e a cobertura vegetal na 
faixa tampão, quando justificável;

ii) A faixa tampão referida no número anterior pode 
ser reduzida para metade, caso o declive da parcela seja 
igual ou inferior a 10 %, e sejam asseguradas as condições 
previstas na subalínea anterior;

iii) Uma distância de protecção de 5 m contados dos 
locais onde são efectuadas captações de água subterrânea, 
quando estas se destinam a uso exclusivo para rega, na qual 
é interdita a valorização agrícola de efluentes pecuários, 
bem como outras fertilizações;

iv) Uma distância de protecção de 20 m contados dos 
locais onde são efectuadas captações de água subterrânea 
para outros usos, na qual é interdita a valorização agrícola 
de efluentes pecuários, bem como outras fertilizações, sem 
prejuízo da demais legislação aplicável.

6 — Exceptua -se do disposto na alínea b) do número 
anterior, a aplicação em cobertura, bem como a aplicação 
em sementeira directa em que, no caso de não haver lugar 
a incorporação por injecção deverá, em tempo seco, ser 
seguida de rega, a qual deve ser realizada de forma con-
trolada para evitar arrastamentos.

7 — Nas culturas destinadas à utilização directa na 
alimentação animal ou humana, bem como nos solos de 
pastagem onde foram aplicados efluentes pecuários, é 
obrigatório assegurar um intervalo mínimo de segurança 
de três semanas entre a última aplicação e a colheita ou a 
utilização da cultura em pastoreio.

8 — Quando a valorização agrícola dos efluentes pecuários 
seja realizada em conjunto com operações de rega, esta deve 
ter em conta as necessidades de água da cultura, de modo a mi-
nimizar as perdas de água e dos nutrientes veiculados através 
da mesma, assegurando também que o sistema de captação da 
água de rega esteja equipado com uma válvula anti -refluxo, 
de preferência associada a uma válvula de seccionamento, de 
modo a evitar a contaminação das captações de água.

9 — A valorização agrícola de lamas provenientes das 
ETAR que assegurem o tratamento de efluentes pecuá-
rios obedece aos requisitos estabelecidos no Decreto -Lei 
n.º 118/2006, de 21 de Junho.

10 — É permitida a deposição temporária de estrumes 
no solo agrícola, em medas ou em pilhas, com vista à sua 
posterior distribuição e incorporação no solo, para valo-
rização agrícola, desde que a referida deposição cumpra, 
cumulativamente, as seguintes condições:

a) O local de deposição do estrume esteja localizado a 
uma distância mínima de 15 m contados da linha limite do 
leito dos cursos de água e de 25 m contados dos locais onde 
existem captações de águas subterrâneas, sem prejuízo da 
demais legislação aplicável;

b) A deposição temporária do estrume no solo, sem que 
haja distribuição e incorporação no solo, não exceda um 
período superior a 30 dias;

c) Seja assegurada a protecção das águas superficiais 
e das águas subterrâneas face a eventuais escorrências ou 
arrastamentos, nos casos em que ocorra pluviosidade.

Artigo 11.º
Condicionantes à valorização agrícola de produtos 

derivados de SPOAT

1 — É autorizada a valorização agrícola de produtos 
derivados de SPOAT numa unidade de transformação de 
matérias das categorias 2 e 3, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de Outubro, desde que observadas as 
seguintes condições:

a) Não é permitido o espalhamento directo sobre o solo 
ao qual possam ter acesso animais de criação;

b) As unidades técnicas ou os estabelecimentos que 
procedam à marcação ou mistura de SPOAT com efluentes 
pecuários ou outros fertilizantes devem ser previamente 
aprovados pela DGV;

c) Os fertilizantes orgânicos que contenham estes produ-
tos devem ser rotulados ou acompanhados com informação 
relativa à sua composição e regras de utilização, mesmo 
quando distribuídos a granel;

d) A utilização de fertilizantes orgânicos que contenham 
estes produtos em valorização agrícola está sempre condi-
cionada a autorização prévia nos termos do procedimento 
de declaração prévia estabelecido no REAP, conforme pre-
visto para os valorizadores agrícolas de efluentes pecuários;

e) As unidades técnicas que sejam produtoras de fer-
tilizantes orgânicos que contenham estes produtos são 
obrigadas a comunicar, com uma antecedência de, pelo 
menos, 48 horas, à DRAP territorialmente competente da 
exploração agrícola de destino todas as transferências pre-
vistas para as explorações agrícolas autorizadas a promo-
verem a valorização agrícola destes produtos, nos termos 
da alínea d), com a indicação das quantidades previstas;

f) A aplicação no solo deve respeitar as normas de va-
lorização agrícola, bem como todas as demais disposições 
previstas para os efluentes pecuários constantes da presente 
portaria, nomeadamente as relacionadas com os registos 
relativos à sua transferência e aplicação.

2 — É interdito o armazenamento de SPOAT, referido 
no n.º 1, bem como de efluentes pecuários ou fertilizantes 
que contenham estes produtos, em locais a que os animais 
de criação tenham acesso ou em locais onde estejam ar-
mazenados alimentos para estes animais.
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3 — É interdito o acesso dos animais de criação aos 
solos onde tenham sido espalhados SPOAT ou fertilizantes 
orgânicos que os contenham, bem como o fornecimento de 
alimentos para animais produzidos nestes solos (pastagens 
ou forragens), sem que tenham decorrido 21 dias a contar 
da data da última aplicação, conforme determinado pelo 
Regulamento (CE) n.º 181/2006, da Comissão, de 1 de 
Fevereiro.

4 — As DRAP territorialmente competentes devem 
assegurar o controlo do destino para onde tenham sido 
encaminhados SPOAT ou fertilizantes orgânicos que os 
contenham, para verificação do cumprimento do disposto 
nos números anteriores.

CAPÍTULO V

Disposições finais

Artigo 12.º
Regime de comercialização de efluentes pecuários

O disposto na Portaria n.º 1322/2006, de 24 de No-
vembro, relativa à colocação no mercado das matérias 
fertilizantes, não se aplica aos efluentes pecuários, tal 
como definidos na presente portaria.

Artigo 13.º
Alterações legislativas e de documentação técnica

As alterações à presente portaria e aos documentos de 
suporte referidos na alínea b) do n.º 2 do artigo 77.º do 
REAP são sujeitos a parecer da CALAP, nos termos do 
n.º 2 do referido artigo.

Artigo 14.º
Requisitos aplicáveis à comercialização 

intracomunitária e à importação

A comercialização intracomunitária, bem como a impor-
tação de efluentes pecuários, observa os requisitos estabe-
lecidos no capítulo III do anexo VIII do Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 3 de Outubro, cabendo à DGV emitir as autorizações 
necessárias e fiscalizar o cumprimento do disposto no 
referido capítulo.

Artigo 15.º
Processos de licenciamento pendentes

As normas constantes da presente portaria aplicam -se 
aos processos de licenciamento em curso, nos termos pre-
vistos no artigo 76.º do REAP.

Artigo 16.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao 
da sua publicação.

Em 21 de Maio de 2009.
O Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território 

e do Desenvolvimento Regional, Francisco Carlos da 
Graça Nunes Correia. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Luís Medeiros 
Vieira, Secretário de Estado Adjunto, da Agricultura e 
das Pescas.

ANEXO I

Armazenamento de efluentes pecuários

1 — A capacidade de armazenamento de efluentes pecuários 
de uma actividade pecuária deverá ser dimensionada de forma 
a poder realizar uma gestão adequada e segura dos efluentes 
pecuários que sejam produzidos tendo em consideração a sua 
utilização, transferência para terceiros ou eliminação. Para a 
determinação da capacidade do armazenamento dever -se -á 
ter em conta a totalidade de efluentes pecuários produzidos, 
mas também um volume correspondente a um quarto da 
pluviosidade anual da região, tendo em consideração as áreas 
de alojamento dos animais cujas águas pluviais não sejam 
separadas, bem como os restos alimentares dos animais e os 
materiais utilizados nas camas.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as 
estruturas de armazenamento e tratamento de efluentes 
pecuários não podem ser implantadas:

a) A menos de 10 m contados das margens das linhas 
de água;

b) A menos de 25 m contados dos locais onde são 
efectuadas captações de água, sem prejuízo da demais 
legislação aplicável;

c) Nas zonas ameaçadas pelas cheias, tal como definidas 
na alínea ggg) do artigo 4.º da Lei da Água;

d) Numa faixa, medida na horizontal, com a largura 
de 100 m contados a partir da linha do nível de pleno 
armazenamento, no caso das albufeiras de águas públicas 
de serviço público, e da linha limite do leito, no caso das 
lagoas ou lagos de águas públicas constantes do anexo I do 
regime de protecção das albufeiras de águas públicas de 
serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio.

3 — Sem prejuízo do disposto no artigo 28.º do Decreto-
-Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio, o disposto nas 
alíneas a) a d) do número anterior não se aplica aos casos 
em que, à data de entrada em vigor da presente portaria, já 
tenha sido emitido título de utilização de recursos hídricos 
relativo à ocupação do domínio hídrico e ou à rejeição de 
águas residuais, quando aplicável, nos termos da Lei da 
Água e do Decreto -Lei n.º 226 -A/2007, de 31 de Maio.

4 — Os locais de armazenamento deverão ser imperme-
abilizados na base e nas paredes laterais para evitar infil-
trações ou derrames que possam originar a contaminação 
das massas de água superficiais e subterrâneas.

5 — A impermeabilização poderá ser natural ou artifi-
cial, devendo o responsável técnico assegurar a estabilidade 
e estanquicidade, imprescindíveis para estas unidades.

6 — A estrutura deve possuir suficiente estabilidade geotéc-
nica, que pode ser assegurada com uma inclinação suficiente 
no talude de acordo com as características do terreno.

7 — De forma a evitar derrames por transbordo, os 
depósitos devem dispor de uma reserva de capacidade 
de segurança mínima, que deve ser suficiente e capaz 
de suportar a pluviosidade máxima observada em vinte 
e quatro horas nos últimos 10 anos na região, tendo em 
consideração a área de alojamento dos animais cujas águas 
pluviais não estejam separadas.

8 — Todas as estruturas de armazenamento de efluentes 
pecuários devem ser isoladas por vedação, de forma a evitar 
a queda de pessoas ou animais nos tanques, bem como o 
seu resguardo de acesso indevido.
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9 — Quando exista um sistema de recepção e transferên-
cia para os tanques de armazenamento, este deve possuir 
uma capacidade suficiente para dois dias de produção, 
incluindo a resultante da pluviosidade.

10 — Nos casos em que exista sistema de separação de 
sólidos dos chorumes, a capacidade de retenção dos choru-
mes pode ser reduzida em até 20 % desde que seja assegu-
rada capacidade complementar para a fracção sólida.

11 — Por razões de segurança, cada tanque ou fossa de 
armazenamento de efluentes pecuários não deve exceder 
os 5000 m3 e, nas nitreiras, o estrume não deve exceder 
os 3 m de altura.

12 — Os sistemas de bombagem e os sistemas de trans-
ferência de efluentes devem ser instalados de forma a as-
segurar que eventuais fugas acidentais sejam recuperadas 
num local de retenção.

13 — As infra -estruturas de armazenamento devem 
obedecer aos seguintes requisitos:

a) O armazenamento em betão convencional deve obe-
decer, do ponto de vista construtivo, às regras de edifica-
bilidade e estruturas legisladas no âmbito do Regulamento 
Geral das Edificações Urbanas (RGEU);

b) No armazenamento em sistemas lagunares é neces-
sário garantir as seguintes condições:

i) Salvaguardar a sua implantação fora de áreas sujeitas 
a inundações;

ii) A quota de implantação deve ser definida em função 
do nível piezométrico;

iii) Os declives dos taludes devem ser definidos em 
função das características geológicas do solo, devendo ser 
dimensionados de forma a garantir a sua estabilidade;

iv) As infra -estruturas devem ser circundadas por um 
sistema de drenagem lateral/de fundo que assegure o es-
coamento de águas laterais e simultaneamente permita 
sinalizar qualquer risco de ruptura do sistema;

c) No armazenamento em depósitos amovíveis deve ser 
observado o seguinte:

i) As infra -estruturas podem ser construídas em fibra 
ou ser metálicas com revestimentos de PVC;

ii) Os depósitos devem possuir certificado de confor-
midade para armazenamento destes produtos.

ANEXO II

Tratamento dos efluentes pecuários

1 — O tratamento dos efluentes pecuários no âmbito 
de um encaminhamento ou destino adequado poderá ser 
efectuado, nomeadamente, com os seguintes objectivos:

a) Recuperar a energia residual (biogás) presente nos 
efluentes pecuários;

b) Reduzir as emissões de odores desagradáveis durante 
o armazenamento e ou a valorização agrícola;

c) Diminuir o teor de azoto, com o objectivo de preve-
nir uma eventual poluição do solo e das massas de água 
superficiais e subterrâneas em resultado do espalhamento 
no solo, bem como de reduzir o odor desagradável;

d) Permitir o transporte fácil e seguro dos efluentes 
pecuários para regiões distantes ou quando tenha de ser 
aplicado noutros processos (por secagem).

2 — Para além do tratamento nas explorações, os efluentes 
pecuários podem também ser (re)processados externamente, 

em unidades técnicas ou noutras instalações industriais, tais 
como de combustão, compostagem ou secagem.

3 — Na gestão e tratamento dos efluentes pecuários, 
podem ser aplicadas nomeadamente as seguintes técnicas 
ou processos:

a) Separação mecânica;
b) Arejamento dos efluentes líquidos;
c) Tratamento biológico;
d) Compostagem;
e) Compostagem em conjunto com outras matérias de 

origem vegetal ou animal;
f) Tratamento anaeróbio;
g) Lagoas anaeróbias;
h) Evaporação e secagem;
i) Tratamento térmico;
j) Aplicação de aditivos para redução de odores;
l) Outros que sejam reconhecidos como adequados.

4 — O processamento dos efluentes pecuários numa ex-
ploração pecuária pode ser considerado como uma melhor 
técnica disponível (MTD), nos termos do documento de 
referência [BREF — Best Available Tecnhiques (BAT) RE-
Ference] relativo a «criação intensiva de aves de capoeira e 
suínos», desde que sejam asseguradas a disponibilidade de 
terreno, a necessidade local de nutrientes, o apoio técnico 
na sua utilização, as possibilidades de comercialização 
da energia ecológica e as demais normas regulamentares 
aplicáveis.

ANEXO III

Transporte de efluentes pecuários e de fertilizantes 
orgânicos que contenham SPOAT

1 — Identificação. — O transporte de efluentes pecuá-
rios, dos SPOAT destinados a ser utilizados como fertili-
zantes ou de outros fertilizantes orgânicos que contenham 
SPOAT, previsto no artigo 5.º, deve respeitar as seguintes 
condições:

a) No caso dos efluentes pecuários, deve ser aposto 
no veículo, no contentor, na cisterna ou em outro tipo de 
embalagem, uma etiqueta que indique claramente que se 
trata de «Chorume» ou «Efluente pecuário»;

b) No caso de outros fertilizantes que contenham 
SPOAT, deve ser registada na guia de acompanhamento 
dos subprodutos e na embalagem de transporte a menção 
«Fertilizantes orgânicos — Interdito o acesso dos animais 
de criação a este produto bem como ao local da sua apli-
cação, durante pelo menos 21 dias após o espalhamento».

2 — Veículos e contentores:
a) Os efluentes pecuários e outros fertilizantes orgânicos 

que contenham SPOAT devem ser recolhidos e transpor-
tados em contentores ou veículos estanques e cobertos, 
de acordo com as características técnicas previstas no 
Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 3 de Outubro, e em conformidade com 
o Decreto -Lei n.º 387/98, de 4 de Dezembro;

b) Os veículos, os contentores e todos os equipamentos 
ou utensílios reutilizáveis que tenham estado em contacto 
com os efluentes pecuários ou outros fertilizantes orgânicos 
devem ser mantidos em bom estado de limpeza e serem 
limpos, lavados e desinfectados após cada utilização;

c) Os contentores reutilizáveis devem ser reservados 
para o transporte de um produto específico na medida do 
necessário para evitar o risco de contaminação cruzada.
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3 — Guia de transferência de efluentes pecuários e cer-
tificados sanitários:

a) Durante o transporte, os efluentes pecuários e os 
outros fertilizantes orgânicos que contenham SPOAT são 
acompanhados dos seguintes documentos:

i) Guia de transferência de efluentes pecuários (GTEP), a 
ser emitida pelo sistema de informação de apoio ao REAP, 
para registo da transferência dos efluentes pecuários;

ii) Certificado sanitário, sempre que sejam determinadas 
restrições sanitárias em relação à exploração pecuária, à unidade 
técnica ou de transformação, ou a determinada região, cujo 
modelo é determinado pela Autoridade Sanitária Nacional;

iii) No trânsito intracomunitário, o transporte é acompa-
nhado de uma GTEP e de um certificado sanitário, em confor-
midade com o previsto no Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro;

b) Até ao desenvolvimento e implementação das GTEP, 
referidas na alínea anterior, no âmbito do REAP, devem ser 
utilizadas as guias de acompanhamento dos subprodutos 
animais (modelo n.º 376/DGV), estando o seu uso sujeito 
aos procedimentos previstos neste anexo;

c) A GTEP substitui a guia de acompanhamento de sub-
produtos animais, modelo n.º 376/DGV, na transferência 
dos SPOAT entre as unidades industriais de produção e as 
unidades técnicas ou as explorações agrícolas de destino;

d) As entidades gestoras de efluentes pecuários devem solicitar 
a GTEP ao sistema informático de suporte ao REAP, a qual será 
emitida já com o registo da identificação e endereço da explo-
ração pecuária ou do estabelecimento de origem do produto;

e) Aquando do transporte, a GTEP deve ser completada 
com a seguinte informação:

i) A data em que os efluentes pecuários ou os fertilizan-
tes orgânicos foram retirados das instalações de origem;

ii) A descrição do produto e, se possível, a identificação 
das espécies animais que o produziram;

iii) A quantidade das matérias transportadas (em peso 
ou em volume);

iv) A identificação e o endereço do transportador, bem 
como a identificação do veículo de transporte;

v) A identificação da exploração agrícola e do estabeleci-
mento de destino e, se for caso disso, o número de aprovação;

vi) A constituição e os métodos de tratamento utilizados 
na produção do efluente pecuário, do fertilizante orgânico 
ou do SPOAT, numa unidade de transformação de matéria 
das categorias 2 e 3, em conformidade com o Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 3 de Outubro, quando aplicável;

f) A GTEP é emitida em duas vias, devendo o original acom-
panhar a remessa até ao seu destino final e ser conservado pelo 
destinatário, devendo a cópia ser conservada pelo produtor;

g) O certificado sanitário previsto na subalínea ii) da 
alínea a) do presente n.º 3 deverá ser emitido em duplicado, 
devendo o original acompanhar a remessa e ser conservado 
pelo titular da exploração ou do estabelecimento de destino, 
sendo o duplicado conservado pela entidade emissora e o 
número do certificado registado na GTEP.

4 — Registos a manter na origem pelo transportador 
e no destino:

a) Para além da declaração referida no n.º 5 do artigo 5.º, 
os titulares das actividades ou instalações pecuárias conside-

radas gestoras de efluentes pecuários, referidos na alínea m) 
do artigo 2.º, bem como os transportadores, devem manter 
na exploração pecuária ou no estabelecimento em causa um 
registo informático ou em papel com a seguinte informação:

i) A data em que os efluentes pecuários ou os outros 
fertilizantes foram retirados da instalação de origem ou 
recebidos na instalação de destino;

ii) A composição do produto e, sempre que exigida, a sua 
caracterização físico -química, bem como a identificação 
da espécie animal que o produziu;

iii) A quantidade das matérias transportadas (em peso 
ou volume);

iv) O nome e o endereço do destino ou da origem, bem 
como o respectivo número de registo da exploração ou de 
aprovação da unidade de origem ou de destino;

v) O nome e o endereço do transportador;

b) Os registos referidos na alínea anterior são dispensa-
dos caso as GTEP e os respectivos certificados sanitários 
sejam devidamente arquivados na exploração pecuária ou 
no estabelecimento em causa e desde que contenham toda 
a informação referida na alínea anterior;

c) Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, o 
responsável pela exploração agrícola que utilize SPOAT 
ou fertilizantes que contenham estes produtos deve registar 
também a data, as quantidades e as parcelas em que foi rea-
lizado o espalhamento, bem como as datas a partir da qual 
os solos foram disponibilizados para utilização em pasto-
reio ou foi efectuada a recolha de alimentos para animais;

d) Os registos referidos na alínea a) ou os documentos 
referidos na alínea b) do n.º 4 do presente anexo devem ser 
conservados por um período mínimo de três anos para apre-
sentação às autoridades competentes, quando solicitados.

ANEXO IV

Plano de Gestão dos Efluentes Pecuários (PGEP)

O Plano de Gestão de Efluentes Pecuários (PGEP) a sub-
meter a aprovação das DRAP territorialmente competentes 
por parte das actividades pecuárias e das explorações agrícolas 
gestoras de efluentes pecuários, nos termos da presente portaria, 
é obrigatoriamente elaborado com os seguintes elementos:

a) A descrição, com base no sistema de informação par-
celar (iSIP), da(s) unidade(s) de produção considerada(s) 
e das parcelas do requerente ou de terceiros destinadas à 
valorização agrícola do efluente pecuário ou dos fertili-
zantes orgânicos que contenham SPOAT;

b) A descrição dos processos e das estruturas de recolha, 
redução, armazenamento, transporte, tratamento e trans-
formação ou eliminação dos efluentes pecuários;

c) A identificação do sistema de registos a adoptar, que 
reporte as operações de manutenção, de monitorização e de 
suporte à elaboração de relatórios anuais, quando aplicável;

d) A estimativa das quantidades de efluentes pecuários 
a serem produzidos pela actividade pecuária;

e) A estimativa do futuro encaminhamento ou destino 
dos efluentes pecuários, incluindo as quantidades a enca-
minhar e ou a enviar para cada destino;

f) A estimativa da quantidade de efluentes pecuários a 
serem valorizados na exploração agrícola, em função das 
opções culturais previstas nos solos considerados no PGEP.
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ANEXO V

Caderno de campo

1 — No âmbito da valorização agrícola de efluentes pe-
cuários, de SPOAT ou de outros fertilizantes que contenham 
SPOAT, conforme previsto no n.º 11 do artigo 9.º, as explo-
rações agrícolas consideradas gestoras de efluentes pecu-
ários devem assegurar o registo em «caderno de campo», 
ou através de outro sistema com informação equivalente, 
que demonstre as quantidades utilizadas e os locais onde 
os efluentes pecuários ou os fertilizantes que contenham 
SPOAT foram utilizados, em face das necessidades das 
culturas em nutrientes, com os seguintes elementos:

a) A data da aplicação;
b) A origem e características do efluente pecuário;
c) A identificação da(s) parcela(s), a respectiva área e 

as culturas beneficiadas;
d) A quantidade aplicada do efluente pecuário e método 

de aplicação;
e) Os registos das aplicações de outras fontes de nu-

trientes;
f) As condições atmosféricas verificadas antes e depois 

da aplicação.

2 — De forma complementar, devem ainda ser regista-
dos os seguintes elementos:

a) O cálculo das necessidades das culturas em nutrientes, 
tendo em consideração a produtividade esperada;

b) A informação utilizada para estimar a composição 
mineral dos efluentes pecuários;

c) A estimativa das quantidades totais de azoto, fósforo 
e potássio aplicados em cada parcela, pelas diferentes 
fontes de nutrientes;

d) Os registos de calibração dos equipamentos de apli-
cação dos efluentes pecuários;

e) Os boletins com os resultados analíticos das deter-
minações efectuadas nas amostras de terra colhidas nas 
parcelas beneficiadas ou a beneficiar com a aplicação 
dos efluentes pecuários e, se for esse o caso, no material 
vegetal, usualmente designada por análise foliar, bem como 
nos efluentes pecuários.

3 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, as DRAP 
devem, a nível regional, adaptar a composição do caderno 
de campo em função das diferentes opções culturais e 
estruturas produtivas dominantes na região.

ANEXO VI

Determinações analíticas e métodos de referência

1 — O presente anexo estabelece as determinações ana-
líticas a efectuar aos efluentes pecuários, aos fertilizantes 
orgânicos produzidos com estes e aos solos a beneficiar, 
bem como a periodicidade das amostragens, sendo ainda 
identificados factores que condicionam a sua aplicação e 
os métodos de referência para as determinações analíticas.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve 
ser observado o estabelecido nos n.os 3 a 16 do presente 
anexo.

3 — Os efluentes pecuários cujo destino seja a valo-
rização agrícola devem ser utilizados de forma racional, 
que passa, nomeadamente, pela definição das quantidades 
a aplicar por hectare e por ano, sendo, para tal, necessário:

a) Caracterizar os efluentes pecuários e outros fertili-
zantes orgânicos, através da sua análise físico - química e 
microbiológica;

b) Conhecer as necessidades em nutrientes (azoto, fós-
foro e potássio) das culturas a que se destinam os fertili-
zantes orgânicos;

c) Avaliar o estado de fertilidade do solo a beneficiar 
e, no caso de culturas arbóreas ou arbustivas, também o 
seu estado de nutrição.

4 — Nos casos dos efluentes pecuários e de outros ferti-
lizantes orgânicos cuja composição não esteja contemplada 
no CBPA, é necessária a sua análise, com uma periodici-
dade trimestral nas unidades da classe 1 e semestral nas 
unidades de efluentes pecuários da classe 2.

5 — Na estimativa das quantidades de nutrientes ne-
cessárias às culturas dever -se -á ter em conta o presente no 
Manual de Fertilização das Culturas, publicado pelo ex-
-Laboratório Químico Agrícola Rebelo da Silva (LQARS) 
e divulgado pela Direcção -Geral de Agricultura e Desen-
volvimento Rural (DGADR).

6 — O conhecimento do estado de fertilidade do solo 
deve ser obtido através da análise de terra efectuada em 
manchas homogéneas no que respeita ao tipo de solo, 
topografia e passado cultural, com uma regularidade que 
não deve ultrapassar os quatro anos.

7 — A avaliação do estado de nutrição de culturas ar-
bóreas ou arbustivas será feito através da análise foliar a 
efectuar em manchas homogéneas, tal como expresso no 
número anterior, incidindo cada amostragem sobre plantas 
nas mesmas condições, com uma regularidade que não 
deve ultrapassar os quatro anos.

8 — As metodologias de amostragem do material ter-
roso e vegetal são as constantes no Manual de Fertilização 
das Culturas, acima referido.

9 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as 
análises a efectuar nos efluentes pecuários e noutros fertili-
zantes orgânicos obtidos a partir destes deverão contemplar 
os seguintes parâmetros:

a) Físico -químicos — humidade, matéria orgânica, 
carbono total (ou relação C/N), pH (H

2
O), condutividade 

eléctrica, granulometria ou análise do tamanho das partí-
culas, azoto total, fósforo total, potássio total, cálcio total, 
magnésio total, manganês total, boro total, bem como os 
metais pesados cádmio total, chumbo total, cobre total, 
crómio total, mercúrio total, níquel total e zinco total;

b) Microbiológicos — Salmonella e Escherichia coli;
c) No que se refere à granulometria — 95 % dos efluen-

tes sólidos deverão passar por um crivo de malha quadrada 
de 25 mm.

10 — A pedido do titular de uma actividade pecuária 
ou por iniciativa da DRAP territorialmente competente, 
pode esta entidade, mediante decisão justificada, dispen-
sar alguns dos parâmetros referidos nas alíneas a) e b) 
do número anterior ou acrescentar outros parâmetros que 
considere pertinentes.

11 — As determinações analíticas a efectuar nas amos-
tras de terra compreendem os seguintes parâmetros:

a) Matéria orgânica, pH (H
2
O), fósforo, potássio, mag-

nésio, ferro, manganês, zinco, cobre e boro extraíveis ou 
assimiláveis, bem como os metais pesados cádmio total, 
chumbo total, cobre total, crómio total, mercúrio total, 
níquel total e zinco total;
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b) A análise dos metais pesados é dispensada nas amos-
tras de terra provenientes de parcelas em que sejam apli-
cados efluentes pecuários que se encontrem devidamente 
tipificados no CBPA.

12 — Por parecer da DRAP territorialmente compe-
tente, alguns dos parâmetros referidos nas alíneas a) e b) 
do número anterior podem ser dispensados e outros podem 
ser acrescentados, devendo para o efeito ser justificada, 
pela DRAP, a razão da decisão tomada.

13 — As determinações analíticas a efectuar no material 
vegetal compreendem o seguinte:

Azoto, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, 
ferro, manganês, zinco, cobre e boro.

14 — As quantidades máximas a aplicar para os dife-
rentes fertilizantes orgânicos são as seguintes:

a) O primeiro critério a ter em conta na definição da 
quantidade máxima de fertilizantes orgânicos, a aplicar por 
hectare e por ano, deverá ser a necessidade das culturas nos 
diversos nutrientes, sendo o principal factor limitante o valor 
de azoto ou de fósforo que primeiro satisfaça as necessi-
dades da cultura a instalar ou já instalada (cf. o Manual de 
Fertilização das Culturas), conforme o expresso no n.º 1 
do artigo 10.º, podendo, no entanto, a aplicação de fósforo 
ser realizada de forma a satisfazer as necessidades nutritivas 
das culturas por períodos superiores a um ano, não podendo 
ser excedidas as necessidades anuais de azoto;

b) O segundo critério é a existência de uma ou mais 
características do fertilizante que, independentemente da 
necessidade das culturas, desaconselhem a sua aplicação 
ao solo em quantidades superiores a determinados limites, 
designadamente em metais pesados ou outras caracterís-
ticas físico  -químicas. No quadro I apresentam -se valores 
máximos de metais pesados em fertilizantes orgânicos 
bem como as quantidades máximas daqueles que se podem 
incorporar ao solo, anualmente, através do mesmo;

c) O terceiro critério é o estado de fertilidade do solo e, 
entre outros parâmetros, os teores de metais pesados que 
apresenta. No quadro II apresentam -se valores máximos 
admissíveis dos teores «totais» de metais pesados nos solos 
em que se pretenda aplicar o fertilizante orgânico.

15 — Os valores máximos admissíveis de metais pesa-
dos nos fertilizantes (correctivos) orgânicos e as quanti-
dades máximas que se podem incorporar anualmente nos 
solos constam do quadro I, sendo que os valores máximos 
admissíveis de teores «totais» de metais pesados nos solos 
constam do quadro II.

QUADRO I

Valores máximos admissíveis para os teores «totais» (*) de 
metais pesados nos fertilizantes orgânicos (reportados 
à matéria seca) e quantidades máximas que se podem 
incorporar anualmente nos solos, bem como valores má-
ximos admissíveis de concentração de microrganismos 
patogénicos nos fertilizantes (valores reportados à ma-
téria fresca). 

Elemento (*)/parâmetro

Valores máximos admissí-
veis nos fertilizantes 
orgânicos (miligra-
mas por quilograma 
de matéria seca).

Valores máximos das 
quantidades que se 
podem incorporar por 
ano nos solos (gramas 
por hectare e por ano) 
(**).

Cádmio (Cd). . . . . . . . . 5 30
Chumbo (Pb)  . . . . . . . . 600 2 250
Cobre (Cu) . . . . . . . . . . 500 3 000
Crómio (Cr) . . . . . . . . . 300 3 000
Mercúrio (Hg)  . . . . . . . 5 30
Níquel (Ni) . . . . . . . . . . 200 900
Zinco (Zn)  . . . . . . . . . . 1 500 7 500
Salmonella spp.  . . . . . . Ausente em 25 g 

de matéria fresca
–

Escherichia coli (NMP/g) 1000 células por 
grama de matéria 

fresca

–

(*) Fracção solúvel em água -régia.
(**) Estas quantidades dependem das características do fertilizante, bem como do solo em 

que irá ser aplicado; as quantidades indicadas referem -se a valores médios de metais pesados 
incorporados ao solo num período de 10 anos de aplicação do fertilizante.

 NMP = número mais provável.

QUADRO II

Valores máximos admissíveis dos teores «totais» (*) 
de metais pesados nos solos (reportados à matéria

seca) em que se pretenda aplicar o fertilizante orgânico 

Elemento

Valores máximos admissíveis no solo 
(miligramas por quilograma)

5 ≤ pH < 6 6 ≤ pH < 7 pH ≥ 7

Cádmio (Cd). . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 1 1,5
Chumbo (Pb)  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 70 100
Cobre (Cu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 50 100
Crómio (Cr) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 60 100
Mercúrio (Hg)  . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 0,5 1
Níquel (Ni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 50 70
Zinco (Zn)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 150 200

(*) Fracção solúvel em água -régia.

 16 — Os métodos analíticos de referência em amostras 
de terras, material vegetal e correctivos orgânicos constam 
dos quadros III, IV e V seguintes:

a) Métodos de referência para a análise de amostra de 
terra: 

 QUADRO III

Métodos de referência para a análise de amostra de terra 

Parâmetro Unidades Método de referência

Carbono orgânico (C)  . . . . . . .  % ISO 10694:1995 Soil quality — determination of organic and total carbon after 
dry combustion (elementary analysis).

Digestão por via húmida, com determinação por EAM UV/VIS.

Matéria orgânica  . . . . . . . . . . .  % Calculada multiplicando o teor de carbono orgânico pelo fac-
tor 1,724.
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Parâmetro Unidades Método de referência

pH (H
2
O)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidades de pH Determinado por potenciometria numa suspensão solo: água 

(1:2,5 v/v).

Azoto (N) «total» . . . . . . . . . . .  % ISO 13878:1998 Soil quality — determination of total nitrogen content by dry 
combustion («elemental analysis»).

Fósforo (P
2
O

5
) e potássio (K

2
O) 

assimiláveis ou extraíveis.
mg/kg Extracção pelo método de Egner -Riehm modificado. Dosea-

mento por ICP -OES. O P pode ainda ser determinado por 
EAM UV/VIS e o K por EAA ou FE.

Magnésio (Mg) assimilável ou 
extraível.

mg/kg Extracção com uma solução de acetato de amónio 1 M a pH 7. 
Doseamento por EAA.

Ferro (Fe), manganês (Mn), zinco 
(Zn) e cobre (Cu) assimiláveis 
ou extraíveis.

mg/kg Extracção com uma solução de acetato de amónio, ácido acético 
e EDTA a pH 4,65 (AAAc -EDTA, solução de Lakanen). 
Doseamento por EAA.

Boro (B) assimilável ou extraível mg/kg Extracção com água fervente. Determinação por ICP -OES ou 
por EAM UV/VIS.

Cádmio (Cd), crómio (Cr), cobre 
(Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb) 
e zinco (Zn) «totais».

mg/kg ISO 11466:1995 (a) Soil quality — extraction of trace metals soluble in aqua regia.

Mercúrio (Hg) «total»  . . . . . . . mg/kg Decomposição térmica e amálgama. Doseamento por EAA.
ISO 11466:1995 (a) Soil quality — extraction of trace metals soluble in aqua regia. 

Doseamento por EAA com gerador de hidretos.

(a) O limite de quantificação da técnica utilizada para a determinação dos metais pesados deve ser inferior a 20 % do valor limite do referido elemento constante no quadro II acima.

 ICP -OES — espectrofotometria de emissão de plasma com detector óptico.
EAA — espectrofotometria de absorção atómica com chama.
EAM UV/VIS — espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta/visível.
FE — fotometria de emissão de chama.

b) Métodos de referência para a análise de amostras de material vegetal:

QUADRO IV

Métodos de referência para a análise de material vegetal 

Parâmetro Unidades Método de referência

Azoto (N) e enxofre (S)  . . . . . . . . . . . . .  % (na matéria seca a 
100°C -105°C)

Determinados por combustão seca em analisador elementar; O N pode 
ainda ser determinado pelo método de Kjeldahl e o S pode ser deter-
minado por turbidimetria ou pelo ICP OES.

Fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) e 
magnésio (Mg).

 % (na matéria seca a 
100°C -105°C)

Determinados numa solução clorídrica das cinzas do material vegetal 
obtidas a (500 ± 20)°C. Doseamento por ICP -OES; O P e o B podem 
ser ainda determinados por EAM UV/VIS. O K, o Ca, o Mg, o Fe, 
o Mn, o Zn e o Cu podem ser ainda determinados por EAA, e o K 
também por FE.

Ferro (Fe), manganês (Mn), zinco (Zn), 
cobre (Cu) e boro (B).

mg/kg (na matéria seca a 
100°C -105°C)

 ICP -OES — espectrofotometria de emissão de plasma com detector óptico.
EAA — espectrofotometria de absorção atómica com chama.
EAM UV/VIS — espectrofotometria de absorção molecular no ultravioleta/visível.
FE — fotometria de emissão de chama.

c) Métodos de referência para a análise de amostras de correctivos orgânicos:

QUADRO V

Métodos de referência para a análise de correctivos orgânicos 

Parâmetro Unidades Método de referência

Humidade. . . . . . . . . . . . . . . . .  % EN 13040:2000 Soil improvers and growing media — sample preparation of 
chemical and physical tests, determination of dry matter 
content, moisture content and laboratory compacted bulk 
density.

Matéria orgânica  . . . . . . . . . . .  % (na matéria seca) EN 13039:2000 Soil improvers and growing media — determination of organic 
matter content and ash.
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Parâmetro Unidades Método de referência

Massa volúmica aparente. . . . . kg/L (na matéria 
original)

EN 12580:2001 Correctivos orgânicos do solo e suportes de culturas — de-
terminação da quantidade.

pH (H
2
O)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Unidades de pH (na 

matéria original)
EN 13037:2000 Soil improvers and growing media — determination of pH.

Condutividade eléctrica . . . . . . mS/cm (na matéria 
original)

EN 13038:2000 Soil improvers and growing media — determination of elec-
trical conductivity.

Azoto (N) «total» . . . . . . . . . . .  % (na matéria seca) EN 13654 -1:2001 Soil improvers and growing media — determination of nitro-
gen — part 1: modified Kjeldahl method.

EN 13654 -2:2001 Soil improvers and growing media — determination of nitro-
gen — part 2: Dumas method.

Fósforo (P
2
O

5
), potássio (K

2
O), 

cálcio (CaO), magnésio (MgO) 
e boro (B) «totais».

 % (na matéria seca) EN 13650: 2001 Soil improvers and growing media — extraction of aqua re-
gia soluble elements. Doseamento por ICP -OES ou EAA 
e, no caso do Cd, por EAA — forno de grafite. O P e o B 
podem ser ainda doseados por EAM UV/VIS e o K tam-
bém por FE.Cádmio (Cd), crómio (Cr), cobre 

(Cu), níquel (Ni), chumbo (Pb) 
e zinco (Zn) «totais».

mg/kg (na matéria 
seca)

Mercúrio (Hg) «total»  . . . . . . . mg/kg (na matéria 
seca)

Decomposição térmica e amálgama. Doseamento por EAA.

EN 13650:2001
Soil improvers and growing media — extraction of aqua regia 

soluble elements. Doseamento por EAA com gerador de 
hidretos.

Salmonella spp.  . . . . . . . . . . . . Na matéria fresca ISO 6579:2002 (1) (2) Microbiology of food and animal feeding stuffs — horizontal 
method for the detection of Salmonella spp.

Escherichia coli . . . . . . . . . . . . Número de células 
viáveis/g (na matéria 

fresca)

ISO 16649 -2:2001 (1) 
(3) (4)

Microbiology of food and animal feeding stuffs — horizontal 
method for the enumeration of beta -glucuronidase -positive 
Escherichia coli — part 2: colony -count technique at 
44 degrees C using 5 -bromo -4 -chloro -3 -indolyl beta -D-
-glucuronide.

ISO 16649 -3:2005 (1) 
(3) (4)

Microbiology of food and animal feeding stuffs — horizontal 
method for the enumeration of beta -glucuronidase -positive 
Escherichia coli — part 3: most probable number technique 
using 5 -bromo -4 -chloro -3 -indolyl -beta -D -glucuronide.

ISO 9308 -2:1990 (1) 
(3) (4)

Water quality — detection and enumeration of coliform orga-
nisms, thermotolerant coliform organisms and presumptive 
Escherichia coli — part 2: multiple tube (most probable 
number) method.

(1) Aplicável até à entrada em vigor de norma europeia referente a efluentes pecuários para utilização em agricultura.
(2) Considerar ainda: ISO 6579:2002/Cor 1:2004 e ISO 6579:2002/Amd 1:2007. Annex D, «Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary 

production stage».
(3) Recomenda -se usar uma toma inicial mínima de 20 g de matéria fresca, efectuar uma diluição 1:5 ou 1:10 em solução estéril de NaCl 0,9 % e agitar a 150 rpm durante vinte horas, a 5°C 

± 3°C. No caso de materiais homogéneos, o período de agitação poderá ser reduzido até um mínimo de trinta minutos.
(4) Métodos a usar em alternativa.

 ICP -OES — espectrofotometria de emissão de plasma com detector 
óptico.

EAA — espectrofotometria de absorção atómica com chama.
EAM UV/VIS — espectrofotometria de absorção molecular no ultra 

violeta/visível.
FE — fotometria de emissão de chama.

Caso não se proceda à análise individual de várias 
subamostras do mesmo material, as determinações mi-
crobiológicas deverão incidir sobre amostras compósitas, 
preparadas a partir de subamostras representativas do 
material em questão. Os pontos de amostragem deverão 
estar localizados no interior das pilhas ou contentores do 
material a analisar, evitando -se a colheita de amostras 
superficiais ou com fracções de material à superfície. 
Cada amostra fornecida para análise deverá ser constitu-
ída por pelo menos 100 g do produto a analisar (matéria 
fresca).

Recomenda -se para a amostragem e manuseamento a 
norma ISO 5667 -13:1997 — «Guidance on sampling of 
sludges from sewage and water treatment works». 

 Portaria n.º 632/2009

de 9 de Junho

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.º 
e no n.º 1 do artigo 118.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 
18 de Agosto, com a actual redacção e ouvido o Conselho 
Cinegético Municipal de Avis, manda o Governo, pelos 
Ministros do Ambiente, do Ordenamento do Território e 
do Desenvolvimento Regional e da Agricultura, do Desen-
volvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de 12 anos, renovável automaticamente por um único e 
igual período, à Associação de Caçadores da Senhora da 
Arrabaça, com o número de identificação fiscal 508449758 
e sede social e endereço postal na Rua da Liberdade, 40, 
Aldeia Velha, 7480 -051 Avis, a zona de caça associativa do 
Gil Terreiro (processo n.º 5234 -AFN), englobando vários 
prédios rústicos cujos limites constam da planta anexa à 
presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos na 
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freguesia de Maranhão, município de Avis, com a área 
de 522 ha.

2.º A concessão de alguns terrenos incluídos em áreas 
classificadas poderá terminar, sem direito a indemnização, 
sempre que sejam introduzidas novas condicionantes por 
planos especiais de ordenamento do território ou obtidos 
dados científicos que comprovem a incompatibilidade da 
actividade cinegética com a conservação da natureza até 
um máximo de 10 % da área total da zona de caça.

3.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação 
da respectiva sinalização.

4.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
16 de Julho de 2009.

Pelo Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Terri-
tório e do Desenvolvimento Regional, Humberto Delgado 
Ubach Chaves Rosa, Secretário de Estado do Ambiente, 
em 28 de Maio de 2009. — Pelo Ministro da Agricultura, 
do Desenvolvimento Rural e das Pescas, Ascenso Luís 
Seixas Simões, Secretário de Estado do Desenvolvimento 
Rural e das Florestas, em 29 de Maio de 2009. 

  

 MINISTÉRIOS DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO
E DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Portaria n.º 633/2009
de 9 de Junho

A Portaria n.º 1451/2004, de 26 de Novembro, com a 
redacção que lhe foi dada pela Portaria n.º 561/2006, de 
12 de Junho, estabelece as normas de emissão dos certi-
ficados de aptidão profissional e as condições de homo-
logação dos cursos de formação profissional relativos ao 
perfil profissional dos técnicos instaladores de sistemas 
solares térmicos (TISST) com o objectivo de estabelecer 
as normas relativas às condições de emissão do certificado 
de aptidão profissional e de homologação dos cursos de 
formação profissional de qualificação inicial relativas ao 
perfil profissional daqueles técnicos.

De acordo com o regime definido, compete à Direcção-
-Geral de Energia e Geologia (DGEG), enquanto entidade 
certificadora integrada no Sistema Nacional de Certificação, 
a emissão dos certificados de aptidão profissional (CAP) 
relativos ao perfil profissional dos TISST, bem como a ho-
mologação dos referidos cursos de formação profissional.

A Portaria n.º 1451/2004, de 26 de Novembro, estabelece, 
no seu n.º 17.º, um período transitório de um ano para a apli-
cação do seu normativo legal. No entanto, tendo -se revelado 
manifestamente insuficiente esse período, tornou -se necessário 
proceder a alguns ajustamentos, nomeadamente um indispensá-
vel alargamento do período transitório, o que veio a acontecer 
com a publicação da Portaria n.º 561/2006, de 12 de Junho, de 
modo a concretizar a implementação do sistema de certificação 
profissional e de homologação de cursos de formação.

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 9.º da 
Portaria n.º 1451/2004, de 26 de Novembro, o curso de 
formação profissional de qualificação inicial relativo ao 
perfil profissional de técnico(a) instalador(a) de sistemas 
solares térmicos aponta para uma duração não inferior a 
1000 horas, integrando uma componente teórica e uma 
componente prática, a desenvolver em contexto de for-
mação e em contexto real de trabalho.

Considerando no entanto que, ainda não se encontram 
homologados os cursos de formação profissional de técnico 
instalador de sistemas solares térmicos com uma duração 
não inferior a 1000 horas, nos termos definidos no diploma 
anteriormente referido, sendo desejável a manutenção de 
condições que visam a prossecução dos objectivos do 
Programa Água Quente Solar para Portugal (AQSpP);

Considerando que, a entrada em vigor da legislação sobre 
a eficiência energética dos edifícios veio introduzir uma nova 
e crescente dinâmica do mercado das instalações solares 
térmicas que importa assegurar; sendo que desde aquela 
data se tem registado uma rápida evolução das tecnolo-
gias de informação aplicadas à formação (e -learning) de 
instaladores a que acresce, em contexto nacional, a nova 
reforma da formação profissional aprovada pela Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 173/2007, de 7 de Novembro, 
torna -se necessário proceder à sua harmonização com os ob-
jectivos da reforma da formação profissional estabelecidos 
naquela resolução, bem como com o Sistema de Regulação 
do Acesso a Profissões por forma a responder cabalmente à 
actual situação dos mercados de formação e emprego:

Considerando finalmente, as medidas de incentivo e apoio 
recentemente preconizadas pelo Governo para criar condições 
facilitadoras à adesão ao solar térmico por parte do sector 
doméstico, torna -se necessário alterar a redacção do n.º 17.º da 
Portaria n.º 1451/2004, na sua actual redacção, no sentido de 
assegurar a adequação e optimização dos meios existentes às 
actuais e reais necessidades ao nível da formação profissional 
dos técnicos instaladores de sistemas solares térmicos.

Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 11.º do Decreto-

-Lei n.º 95/92, de 23 de Maio, manda o Governo, pelos 
Ministros da Economia e da Inovação e do Trabalho e da 
Solidariedade Social, o seguinte:

1.º O artigo 17.º da Portaria n.º 1451/2004, de 26 de Novem-
bro, alterada pela Portaria n.º 561/2006, de 12 de Junho, passa a 
ter a seguinte redacção:

«Artigo 17.º
[...]

1 — Os candidatos que tenham concluído, com 
aproveitamento, cursos de formação profissional con-
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siderados adequados pela entidade certificadora podem 
solicitar a emissão do competente CAP, com base no 
certificado relativo à formação concluída até 31 de Ja-
neiro de 2010.

2 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3—Os candidatos podem solicitar a emissão do res-

pectivo CAP ou candidatar -se à certificação pela via da 
experiência profissional, com base no disposto, respec-
tivamente, nos n.os 1 e 2, até 12 de Junho de 2010.»

2.º A presente portaria entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação.

Em 2 de Junho de 2009.

O Ministro da Economia e da Inovação, Manuel António 
Gomes de Almeida de Pinho. — O Ministro do Trabalho 
e da Solidariedade Social, José António Fonseca Vieira 
da Silva. 

 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Portaria n.º 634/2009
de 9 de Junho

O Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, esta-
beleceu as condições gerais para o exercício das actividades 
pecuárias, tendo em consideração as normas relativas ao 
bem -estar animal, à protecção sanitária dos efectivos, à 
salvaguarda da saúde, à segurança de pessoas e bens, à 
qualidade do ambiente e ao ordenamento do território, 
num quadro de sustentabilidade e de responsabilidade 
social dos produtores pecuários.

Relativamente aos impactes dos efluentes pecuários 
no ambiente, o referido decreto -lei e a portaria aplicável 
à gestão de efluentes pecuários especificam os requisitos 
a cumprir neste domínio, nomeadamente o tipo de explo-
rações pecuárias que obrigatoriamente devem possuir um 
plano de gestão de efluentes pecuários.

Considerando a importância da preservação do património 
genético dos equídeos, bem como o facto de a produção nacio-
nal de equídeos, por regra, se integrar no âmbito da actividade 
agrícola, sendo posteriormente aqueles animais utilizados para 
diversos fins, nomeadamente zootécnicos, desportivos, lúdicos, 
culturais, pedagógicos, turísticos ou terapêuticos;

Considerando que os equídeos de criação e de rendi-
mento, bem como os equídeos registados, podem tornar -se 
equídeos de talho e vir a entrar na cadeia alimentar;

Considerando que importa agora definir, para a produ-
ção de equídeos (animais da família Equidae, das espécies 
Equus caballus e Equus asinus, respectivas subespécies e 
cruzamentos), as normas regulamentares específicas que 
devem assegurar estas actividades, aplicáveis à sua criação 
e detenção, bem como a algumas actividades complemen-
tares que estas actividades devem assegurar, tendo em 
consideração, nomeadamente, as condições específicas a 
que devem obedecer as instalações para alojamento dos 
equídeos e as suas condições de funcionamento, assegu-
rando também o cumprimento dos critérios previstos no 
âmbito da legislação de higiene;

Considerando que estas normas regulamentares se 
devem conformar e adoptar as definições constantes da 

legislação comunitária, nomeadamente o Regulamento 
(CE) n.º 504/2008, da Comissão, de 6 de Junho, e da legis-
lação nacional, nomeadamente os Decretos -Leis n.os 39/92 
e 40/92, ambos de 31 de Março, o Decreto -Lei n.º 32/93, 
de 12 de Fevereiro, e as Portarias n.os 272/92 e n.º 273/92, 
ambas de 31 de Março, e a Portaria n.º 331/93, de 30 de 
Março, bem como definir outros conceitos e preceitos que 
a regulamentação existente não contemplava:

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do Desen-

volvimento Rural e das Pescas, ao abrigo da alínea d) do n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
o seguinte:

CAPÍTULO I
Objecto, definições e classificação da produção

de equídeos

Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria estabelece as normas regulamentares 
específicas aplicáveis à criação e detenção de equídeos, e 
a algumas actividades complementares, nas explorações 
e nos núcleos de produção de equídeos (NPE), bem como 
nos entrepostos e nos centros de agrupamento, incluindo 
os requisitos mínimos hígio -sanitários e de localização, de 
acordo com a legislação em vigor em matéria de bem -estar 
animal e ambiente, salvaguardando a saúde pública, nos 
termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro, aplicando -se a todos 
os equídeos, domésticos ou selvagens, nomeadamente os 
equinos (incluindo zebras) e asininos, bem como os híbri-
dos resultantes do cruzamento destas espécies (muares).

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Alojamento de equídeos» qualquer instalação onde 
são mantidos equídeos num sistema de baias ou boxes;

b) «Baia» uma instalação de alojamento em que os 
equídeos estão separados por simples antepara, com uma 
largura mínima adequada e presos à manjedoura;

c) «Barreira sanitária» um conjunto de requisitos físicos 
e de práticas profilácticas que têm por objectivo opor -se 
à entrada de agentes infecciosos novos numa exploração;

d) «Biossegurança» um conjunto de práticas de pro-
tecção sanitária relacionadas com as instalações e com o 
maneio, orientadas para proteger os animais presentes na 
exploração da entrada, permanência e difusão de agentes 
de doenças infecto -contagiosas e parasitárias;

e) «Boxe» uma instalação de alojamento individual, em que os 
equídeos estão alojados numa unidade, de formato quadrangular, 
composta por quatro paredes, numa das quais existe uma porta, 
devendo ter as dimensões adequadas ao equídeo a alojar;

f) «Burro» um equídeo da espécie Equus asinus criado 
com finalidade de preservação do património genético ou 
fins lúdicos, culturais, pedagógicos, terapêuticos (asino-
terapia) ou de trabalho;

g) «Cavalo» um equídeo da espécie Equus caballus 
criado com finalidade de preservação do património ge-
nético ou fins desportivos, lúdicos, culturais, pedagógicos, 
terapêuticos (hipoterapia) ou de trabalho;
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h) «Campo de treino» um campo exterior, destinado ao 
treino de equídeos com aptidão desportiva, com capacidade 
para simular as condições reais de uma prova hípica;

i) «Criador» uma pessoa singular ou colectiva titular do 
direito de propriedade sobre a fêmea no momento do parto;

j) «Desbaste» um trabalho de preparação e treino de um 
equídeo com vista a poder ser utilizado e montado;

l) «Equídeo» um mamífero solípede selvagem ou domes-
ticado, de todas as espécies compreendidas no género Equus 
da família dos equídeos e respectivos cruzamentos;

m) «Equídeos em estado selvagem ou semi -selvagem» 
aqueles que fazem parte de populações não domesticadas, 
que habitam determinadas áreas protegidas;

n) «Equídeos de carne» os equídeos destinados a serem 
conduzidos ao matadouro, directamente ou após passagem 
por um centro de agrupamento ou entreposto autorizado, 
para aí serem abatidos com vista ao seu consumo;

o) «Equídeo registado» um equídeo registado ou ins-
crito, ou susceptível de ser inscrito, num registo zootécnico 
ou livro genealógico e identificado pelos meios legalmente 
previstos, nomeadamente documento de identificação, 
conforme disposto no Regulamento (CE) n.º 504/2008, 
da Comissão, de 6 de Junho;

p) «Efectivo equídeo nómada» um conjunto de equídeos 
sem local de permanência fixo, caracterizado por movi-
mentações regulares significativas, deslocando -se pelos 
seus próprios meios, acompanhando o seu proprietário;

q) «Muar (mulas e machos)» um equídeo híbrido resultante 
do cruzamento entre as espécies equina e asinina, criado com 
finalidade zootécnica, cultural, turística ou de trabalho;

r) «Parque de retenção» qualquer instalação de uma 
exploração de equídeos em sistema extensivo que permita 
manter e alojar temporariamente equídeos sob vigilância e 
realizar intervenções sanitárias ou zootécnicas;

s) «Paddock» um espaço exterior vedado, contíguo ou 
na proximidade de um alojamento a ele pertencente, onde 
os equídeos são mantidos isolados ou em grupo;

t) «Centro de agrupamento» qualquer local, incluindo 
feiras, mercados, exposições, concursos pecuários e insta-
lações para fins lúdicos, nos quais são agrupados animais 
da família Equidae provenientes de diferentes explorações, 
com vista ao seu comércio, recria, desbaste, ensino, abate, 
exposição ou outras actividades não produtivas;

u) «Entreposto» uma instalação na qual os equídeos são 
agrupados, com o objectivo de constituição de lotes para 
expedição destinados ao comércio ou para abate, detida 
por um comerciante;

v) «Plano de produção» um documento no qual se des-
crevem e registam todos procedimentos de boas práticas 
orientadas para os desempenhos zootécnicos da explora-
ção, tendo em consideração, nomeadamente, a estrutura do 
efectivo, o maneio reprodutivo, alimentar e sanitário, e o 
desenvolvimento de aptidões próprias dos equídeos;

x) «Picadeiro» um recinto vedado, coberto ou desco-
berto, destinado ao desbaste e treino de equídeos ou ao 
ensino de equitação;

z) «Vias de comunicação» todas as vias da rede viária 
municipal ou nacional de acesso público.

Artigo 3.º
Classificação das explorações de equídeos

1 — As explorações de equídeos são classificadas nas 
classes 1, 2 ou 3, de acordo com a dimensão do efectivo 
ou a capacidade da instalação inerente ao exercício da 

actividade e ao sistema de exploração, conforme defi-
nido no anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro.

2 — Quanto ao sistema de exploração, as explorações 
são classificadas da seguinte forma:

a) Produção extensiva — sistema produtivo em que os 
equídeos são alimentados predominantemente em pas-
tagem, com reduzida utilização de alimentos compostos 
completos, sendo a capacidade da instalação limitada ao 
máximo de 2,8 CN/ha;

b) Estabulação — regime de exploração em que os equí-
deos permanecem mais de dois terços do dia confinados em 
alojamento, sendo a alimentação aí facultada diariamente;

c) Intensivo de ar livre — sistema não enquadrável na 
produção extensiva, nem em estabulação, em que os equí-
deos permanecem num espaço limitado, ao ar livre.

3 — Quanto ao tipo de produção ou orientação zoo-
técnica, as explorações de equídeos são classificadas da 
seguinte forma:

a) Cavalariça — instalação na qual são mantidos equí-
deos de um só detentor tendo em vista a prática de activi-
dades desportivas, de trabalho ou de lazer, podendo incluir 
campo de treino, paddock ou picadeiro;

b) Coudelaria — unidade na qual se procede à reprodução 
de equídeos registados, devendo o criador respeitar o maneio 
produtivo e sanitário próprio da espécie, tendo em vista o 
melhoramento da respectiva raça e a utilização dos animais 
para diversos fins, designadamente desportivos, lúdicos, 
culturais, pedagógicos, terapêuticos ou de trabalho;

c) Centro hípico — conjunto de instalações diversifica-
das, incluindo geralmente picadeiro, campo de treino ou 
paddock, no qual são mantidos equídeos de diversos deten-
tores tendo em vista a prática de actividades desportivas, de 
ensino, de trabalho, de lazer, terapêuticas ou culturais;

d) Hipódromo — conjunto de instalações diversifica-
das, incluindo geralmente picadeiro, campo de treino ou 
paddock, no qual são temporariamente mantidos equídeos 
de diversas proveniências e de diversos detentores tendo 
em vista a prática de actividades desportivas ou culturais, 
pelo período estritamente necessário à sua realização;

e) Núcleo especial de preservação do património gené-
tico — unidade na qual se procede à criação e reprodução 
de equídeos em estado selvagem ou semi -selvagem tendo 
em vista a preservação de raças;

f) Recria — instalação onde são mantidos equídeos após 
desmame, originários ou não da exploração, tendo em vista 
o seu desenvolvimento e preparação para o utilizador ou 
consumidor final;

g) Centro de colheita de sémen — instalação destinada à 
produção, processamento e armazenamento de sémen para 
posterior utilização em inseminação artificial;

h) Postos de cobrição — instalações nas quais se pres-
tam exclusivamente serviços de cobrição tendo em vista 
a reprodução assistida dos equídeos.

4 — Incluem -se sempre, conforme previsto no n.º 3 do 
n.º 2.º do anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, respectivamente:

a) Como da classe 1:

i) Exploração ou NP, centros de colheita de sémen;
ii) Exploração ou NP, núcleo especial de preservação 

do património genético;
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iii) Entrepostos com capacidade de alojamento igual 
ou superior a 75 CN;

iv) Centros de agrupamento, que funcionam com uma 
periodicidade igual ou superior a mensal ou com capaci-
dade de alojamento superior a 75 CN;

b) Como da classe 2:

i) Centro hípico;
ii) Hipódromo;
iii) Postos de cobrição.

5 — Cada exploração classificada em função do tipo de 
produção ou orientação zootécnica principal pode desen-
volver produções secundárias desde que a Direcção -Geral 
de Veterinária, de ora em diante designada por DGV, con-
sidere que as medidas de biossegurança sejam adequadas 
e suficientes para prevenir a introdução e disseminação 
de doenças.

6 — Os centros hípicos e os hipódromos correspon-
dem às actividades classificadas na CAE — rev. 3, sub-
classe 93192, sendo o licenciamento das suas estruturas 
(instalações) da responsabilidade da câmara municipal 
em cuja área se encontrem, sem prejuízo de, para efeitos 
do exercício da actividade pecuária, estarem sujeitos ao 
procedimento de declaração prévia previsto no âmbito do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, no que 
respeita à verificação das condições de bem -estar animal e 
das condicionantes de gestão de efluentes pecuários, antes 
do início da actividade.

CAPÍTULO II

Normas técnicas das explorações ou núcleos
de produção de equídeos

SECÇÃO I

Classe 1

Artigo 4.º
Localização e implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edifi-
cação (RJUE) ou nos instrumentos de gestão territorial, 
as explorações de equídeos devem respeitar as seguintes 
interdições na sua implantação:

1) É interdita a instalação de novas explorações ou nú-
cleos de produção de equídeos (NPE) da classe 1 a pelo me-
nos 200 m de instalações de terceiros, designadamente de 
outras instalações de explorações ou núcleos de produção 
(NP), entrepostos, centros de agrupamento, matadouros, 
unidades intermédias ou de transformação de subprodutos 
animais, fábricas de alimentos compostos para animais e 
estações de tratamento de águas residuais que não estejam 
associadas à própria exploração, sem prejuízo de outras 
distâncias previstas em legislação específica, contados da 
periferia das instalações de alojamento dos animais que 
integram a exploração ou o NP;

2) É interdita a construção de novas edificações ou a 
ampliação das existentes, a menos de 25 m contados da 
periferia das instalações de alojamento dos animais, que 
integram a exploração, face à estrema da propriedade e a 

menos de 25 m de vias de comunicação, sem prejuízo de 
outras distâncias previstas em legislação específica;

3) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas 
do local ou outras circunstâncias o justificarem, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
e mediante os pareceres favoráveis das autoridades com 
competências na matéria.

Artigo 5.º
Condições das instalações

As explorações ou os núcleos de produção de equídeos 
(NPE) têm de garantir as seguintes condições:

1) Possuir uma barreira sanitária física, implantada a 
uma distância mínima de 5 m das instalações de alojamento 
dos animais, de modo a assegurar uma protecção eficaz da 
exploração e apta a evitar o contacto com outros animais 
de outras espécies;

2) Possuir instalações que disponham de água de quali-
dade adequada e de condições adequadas de abeberamento 
dos animais;

3) Possuir instalações apropriadas para quarentena, ex-
cepto nos entrepostos e centros de agrupamento;

4) Possuir estruturas ou equipamentos apropriados para 
contenção e manipulação dos equídeos;

5) Possuir um depósito ou local próprio destinado à 
armazenagem de alimentos e outros produtos necessários 
ao funcionamento da exploração, em condições de isola-
mento e higiene adequadas;

6) Possuir um sistema de limpeza e desinfecção, rodilú-
vio ou arco de desinfecção, na zona de acesso dos veículos 
à exploração ou NPE;

7) Caso sejam previstos outros pontos de acesso na bar-
reira sanitária física, estes devem ser mantidos encerrados 
e assinalados com tabuletas de proibição de entrada de 
pessoas e veículos estranhos à exploração;

8) Possuir infra -estruturas e equipamentos que permitam 
implementar o plano de gestão de efluentes pecuários, 
proposto nos termos da portaria de gestão de efluentes 
pecuários.

Artigo 6.º
Disposições sobre o alojamento

As instalações destinadas a alojar equídeos devem ga-
rantir os seguintes requisitos fundamentais:

1) Ser construídas de forma a assegurar condições de 
isolamento térmico e higrométrico, bem como serem de 
fácil limpeza e desinfecção, sendo que as paredes e pavi-
mento antiderrapante devem manter -se íntegros;

2) Estar dimensionadas de modo a disporem das estru-
turas que assegurem o correcto cumprimento do plano de 
produção previsto, tendo em consideração a legislação 
vigente em matéria de bem -estar e sanidade animal;

3) Dispor de meios que permitam assegurar as condi-
ções de controlo da ventilação, temperatura, humidade 
e luminosidade, de acordo com o sistema de produção, 
ajustadas à espécie e à raça;

4) Dispor de um sistema de evacuação de ar de modo 
a garantir que o valor das poeiras totais na atmosfera não 
ultrapasse 50 mg/m3, assegurando também que as janelas 
se situem acima do dorso dos equídeos;
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5) Dispor de sistema de abastecimento de água capaz 
de assegurar a eficiente lavagem das instalações e de água 
com qualidade adequada ao abeberamento dos equídeos;

6) Ter aberturas de arejamento e locais de alimenta-
ção protegidos de forma a evitar a entrada de pragas e 
roedores;

7) Dispor de pedilúvios ou de sistemas de desinfecção 
do calçado, à entrada das instalações, caso se justifique;

8) Possuir condições para o isolamento de animais do-
entes ou acidentados;

9) Possuir sistema de armazenagem das camas em es-
trutura própria, quando aplicável, situado fora da barreira 
sanitária, excepto nas situações justificáveis pelo plano de 
gestão de efluentes entregue;

10) Sempre que o sistema de produção o justifique, as 
instalações devem estar dotadas de sistema de recolha e 
drenagem dos efluentes pecuários constituído por colec-
tores fechados, para reservatórios ou sistemas adequados 
de gestão de efluentes, situados fora da barreira sanitária 
física, nos termos da portaria de gestão de efluentes pe-
cuários.

Artigo 7.º
Condições de funcionamento

As explorações ou os NPE devem assegurar as seguintes 
condições no funcionamento:

1) O pessoal que trabalha na exploração ou NPE deve 
usar vestuário próprio, adequado às funções;

2) Deve ser estabelecido e mantido um plano de controlo 
de pragas e outros invasores;

3) Deve ser estabelecido, mantido actualizado e execu-
tado um plano de produção;

4) Devem ser executadas as medidas de higiene, bios-
segurança, sanidade e bem -estar animal e de controlo que 
venham a ser determinadas pela DGV ou estabelecidas 
por legislação específica;

5) Sempre que na exploração ou NPE se proceda à 
lavagem e desinfecção dos veículos de transporte e res-
pectivos equipamentos, essas tarefas devem ser realizadas 
com equipamento próprio e em local adequado, fora da 
barreira sanitária física;

6) A alimentação e o abeberamento devem ser realizados 
de forma adequada nas instalações ou num refúgio, de 
modo a restringir o contacto com animais silvestres.

SECÇÃO II

Classe 2

Artigo 8.º
Localização e implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do RJUE ou nos instrumentos de gestão territo-
rial, as explorações ou os NPE da classe 2 com sistema de 
exploração em estabulação ou ao ar livre devem assegurar 
as seguintes condições de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou NPE 
a pelo menos 100 m de instalações de terceiros, designa-
damente outras explorações ou NP, entrepostos, centros de 
agrupamento, matadouros, unidades de recolha ou trans-
formação de subprodutos animais, fábricas de alimentos 
compostos para animais e estações de tratamento de águas 
residuais que não estejam associadas à própria exploração, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica, contados da periferia das instalações de aloja-
mento dos animais que integram a exploração ou NPE;

3) É interdita a construção de novas instalações para aloja-
mento de equídeos ou a ampliação das existentes, em explora-
ções ou em NPE com capacidade superior a 35 CN, a menos 
de 10 m, contados da periferia das instalações de alojamento 
dos animais que integram a exploração ou o NPE, face à es-
trema da propriedade ou de vias de comunicação, sem prejuízo 
de outras distâncias previstas em legislação específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas do 
local ou outras circunstâncias o justificarem e desde que se 
considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária que 
elas pretendem assegurar, mediante pareceres favoráveis 
das autoridades com competências nessa matéria.

Artigo 9.º
Condições das instalações

1 — As instalações de alojamento de equídeos devem 
dispor de uma barreira sanitária física envolvente, que 
permita condicionar a circulação e o acesso de pessoas, 
viaturas e outros animais às instalações.

2 — As instalações devem dispor de água de qualidade 
adequada e de condições adequadas de abeberamento dos 
animais.

3 — Possuir instalações apropriadas para quarentena, 
excepto nos entrepostos e centros de agrupamento.

4 — O alojamento de equídeos deve ainda:
a) Ser construído de forma a assegurar condições de 

isolamento térmico e higrométrico, bem como ser de fácil 
limpeza, lavagem e desinfecção, com paredes e pavimento 
antiderrapante íntegros;

b) Dispor de meios que permitam assegurar o controlo 
da ventilação, temperatura, humidade e luminosidade, de 
acordo com o sistema de produção;

c) Ter as janelas ou outras aberturas das instalações e 
locais de alimentação protegidas de forma a evitar a entrada 
de pragas ou roedores;

d) Garantir que a localização das janelas se situe acima 
do nível do dorso dos equídeos;

e) Possuir condições para isolamento de animais doentes 
ou acidentados;

f) Sempre que o sistema de produção o justifique, as 
instalações devem estar dotadas de sistema de recolha e 
drenagem dos efluentes pecuários constituído por colecto-
res fechados, para reservatórios ou sistemas adequados de 
gestão de efluentes, situados fora da barreira sanitária física, 
nos termos da portaria de gestão de efluentes pecuários;

g) Possuir sistema de armazenagem das camas em es-
trutura própria, situado fora da barreira sanitária, excepto 
nas situações justificáveis pelo PGE entregue.

5 — No caso de explorações ao ar livre, deverão ser 
estabelecidas medidas hígio -sanitárias que permitam o 
adequado controlo dos agentes infecto -contagiosos e pa-
rasitários.
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Artigo 10.º
Condições de funcionamento de explorações

1 — As condições de funcionamento das explorações 
da classe 2 são as constantes do artigo 7.º, com as devidas 
adaptações.

2 — Tendo em consideração os aspectos sanitários as-
sociados ao funcionamento das explorações de equídeos 
classificadas como postos de cobrição, independente-
mente da sua capacidade, é requerida a manutenção de 
um responsável sanitário, conforme previsto na alínea b) 
do n.º 2 do artigo 49.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 
de Novembro.

SECÇÃO III

Classe 3

Artigo 11.º
Condições das instalações e de funcionamento

As explorações da classe 3 devem assegurar as seguintes 
condições:

1) Os locais de alojamento dos equídeos e respectivos 
equipamentos devem poder ser limpos e desinfectados e 
dispor de meios de controlo de pragas e roedores;

2) Possuir condições de abeberamento e de alimentação 
adequadas, em função do número de equídeos;

3) Assegurar o cumprimento das medidas hígio-
-sanitárias, de bem -estar animal, de higiene pública vete-
rinária e de controlo oficialmente estabelecido por legis-
lação específica;

4) Dispor de local higienizado e apropriado para arma-
zenamento, quer dos alimentos quer das camas, quando 
aplicável;

5) Possuir condições para isolamento de animais doentes 
ou acidentados;

6) Possuir sistema de escoamento e armazenagem dos 
chorumes, caso seja aplicável.

Artigo 12.º
Condições particulares das explorações

Para as explorações e NPE constituídos por efectivos 
equídeos nómadas, será apenas considerado o registo, 
desde que seja assegurada a existência de um parque de 
retenção ou de uma instalação fixa de alojamento do efec-
tivo.

CAPÍTULO III

Entrepostos e centros de agrupamento

SECÇÃO I

Entrepostos

Artigo 13.º
Localização

Nos entrepostos e centros de agrupamento, as insta-
lações devem ser localizadas de acordo com as normas 
definidas para as explorações da mesma classe, previstas 
nos artigos 4.º e 8.º, conforme pertençam à classe 1 ou 2, 
respectivamente.

Artigo 14.º
Condições das instalações

As instalações referidas no número anterior devem as-
segurar as seguintes condições:

1) Situar -se numa área delimitada, separada do exterior 
e que permita um controlo da entrada e saída de pessoas 
e veículos, bem como dispor de sistemas que protejam 
os animais do contacto com vectores que transmitam 
doenças;

2) Ser construídas com materiais que permitam uma 
fácil limpeza, lavagem e desinfecção, sendo que se devem 
manter íntegros, bem como dispor de meios que permitam 
assegurar uma correcta ventilação;

3) Os alojamentos devem ser compartimentados em 
sectores, de acordo com o tipo de animais detidos, e de 
modo a permitir a realização de limpezas e vazios sanitários 
entre cada grupo que, consecutivamente, venha a utilizar 
o mesmo sector;

4) Dispor de parques, fixos ou amovíveis, respeitando as 
normas do bem -estar animal e permitindo o processamento 
adequado de separação e de movimentação dos animais;

5) Possuir condições para o isolamento de animais que 
sejam identificados como doentes ou acidentados;

6) Dispor de depósito ou local de armazenamento de 
rações e outros produtos ou materiais necessários ao fun-
cionamento;

7) Assegurar a existência de parque e cais fixos ou amo-
vível, para inspecção e carga dos animais;

8) Possuir um vestiário dotado de instalações sanitárias, 
bem como de instalações para apoio administrativo e ar-
quivo de documentos;

9) Possuir um local para lavagem e desinfecção das 
viaturas de transporte, separado das instalações principais 
e de depósito para os efluentes pecuários, caso não sejam 
apresentados sistemas alternativos;

10) Possuir infra -estruturas e equipamentos que per-
mitam implementar o plano de gestão de efluentes pecu-
ários que é proposto, nos termos da portaria de gestão de 
efluentes pecuários;

11) Possuir condições de abeberamento e de alimentação 
adequadas, em função do número de equídeos detidos.

Artigo 15.º
Equipamentos

Os entrepostos devem estar equipados com:

a) Sistema de pressão móvel para a lavagem e ou de-
sinfecção das instalações;

b) Equipamento de pulverização para aplicação de de-
sinfectantes ou insecticidas;

c) Sistema de controlo de insectos, roedores e aves;
d) Bebedouros e comedouros fixos ou amovíveis em 

todos os parques.

Artigo 16.º
Condições de funcionamento

1 — As instalações dos entrepostos devem ser reserva-
das exclusivamente para esse fim e os animais só podem 
permanecer no entreposto o período indispensável à reali-
zação das operações inerentes ao objectivo do entreposto, 
nunca ultrapassando os 30 dias.
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2 — Os entrepostos devem assegurar um vazio sanitário 
por mês, por cada sector independente da instalação, com 
o seu total esvaziamento, limpeza e desinfecção.

3 — Proceder à limpeza e desinfecção dos parques após 
a saída dos animais e outras operações de defesa sanitá-
ria e ambiental que sejam determinadas pelos serviços 
competentes.

4 — Só podem admitir animais identificados e prove-
nientes de explorações sem restrições sanitárias, devendo 
o proprietário ou o responsável do entreposto proceder 
ou mandar proceder à verificação da identificação pelos 
métodos legalmente previstos na legislação em vigor, no-
meadamente de acordo com o disposto no Regulamento 
(CE) n.º 504/2008, da Comissão, de 6 de Junho.

5 — Devem executar as medidas de higiene, biosse-
gurança, sanidade e bem -estar animal que venham a ser 
determinadas pela DGV ou estabelecidas por legislação 
específica.

SECÇÃO II

Centros de agrupamento

Artigo 17.º
Condições de instalação e funcionamento

1 — As condições de instalação e funcionamento dos 
centros de agrupamento de equídeos são determinadas 
caso a caso pela DGV, tendo por base as condições esta-
belecidas para os entrepostos desta espécie e as condições 
sanitárias da região.

2 — Os centros de agrupamento devem manter um 
registo de existências e deslocações (RED), conforme 
definido na alínea dd) do artigo 2.º do Decreto -Lei 
n.º 142/2006, de 27 de Julho, conservado durante, pelo 
menos, três anos.

3 — Aos médicos veterinários municipais é atribuída 
a responsabilidade das exposições, feiras e mercados que 
se realizem em locais sujeitos ao seu controlo e fiscali-
zação.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

Artigo 18.º
Responsabilidade sanitária

No âmbito da responsabilidade sanitária das explora-
ções de equídeos, bem como dos entrepostos e centros de 
agrupamento, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 49.º 
do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, estas 
instalações devem assegurar a existência e manutenção de 
responsabilidade sanitária, por médico veterinário acredi-
tado pela DGV, bem como elaborar e manter actualizado 
um programa hígio -sanitário e de profilaxia para cada NP, 
tendo em vista o controlo dos processos infecciosos e para-
sitários e as medidas de biossegurança, devendo o detentor 
permitir que o médico veterinário responsável sanitário da 
exploração possa assegurar as seguintes atribuições:

1) Manter -se no permanente conhecimento do funcio-
namento da exploração, no âmbito das condições hígio-
-sanitárias e de bem -estar animal e regimes terapêuticos 
praticados na exploração, centro de agrupamento ou en-
treposto;

2) Controlar a execução do programa hígio -sanitário e 
de profilaxia das principais doenças infecto -contagiosas 
dos equídeos e da biossegurança das instalações;

3) Assegurar a certificação sanitária em vida dos ani-
mais da exploração ou do NP, centro de agrupamento ou 
entreposto, quando requerida e de acordo com as deter-
minações da DGV;

4) Dar cumprimento ao legalmente disposto no que se 
refere a doenças de declaração obrigatória, tomando as 
providências imediatas determinadas pela DGV;

5) Colaborar na realização de acções no âmbito sanitá-
rio, de bem -estar animal e de higiene pública veterinária 
solicitadas pela DGV;

6) As atribuições dos responsáveis sanitários podem 
ser alteradas por despacho do director -geral de Veteriná-
ria, tendo em consideração a sua adaptação às condições 
sanitárias que sejam observadas.

Artigo 19.º
Condições de reclassificação das explorações pecuárias

1 — No âmbito da reclassificação das actividades pecuá-
rias já licenciadas, conforme previsto no n.º 3 do artigo 66.º 
do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, os 30 % 
de aumento da capacidade ou dos efectivos explorados 
podem ser satisfeitos pelo aumento na mesma exploração 
ou NP ou em outros NP da mesma ou de outras espécies 
pecuárias, situados na mesma exploração pecuária.

2 — Para efeitos de validade das licenças ou títulos 
atribuídos, a data de licenciamento corresponde à data 
de instrução favorável referida no n.º 4 do artigo 66.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, que supor-
tou o processo de reclassificação, excepto se a licença de 
exploração prevista no âmbito do regime PCIP fixar outro 
termo, caso em que este prevalece.

3 — As actividades pecuárias cujos processos de li-
cenciamento se iniciaram ainda no âmbito de anterio-
res regimes, e a cuja conclusão se aplica o artigo 76.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, beneficiam 
do período de 18 meses previsto no n.º 2 do artigo 66.º 
deste decreto -lei para adaptação e cumprimento das normas 
regulamentares do actual regime.

Artigo 20.º
Condições de regularização das actividades pecuárias

1 — Aos processos de regularização previstos no ar-
tigo 67.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 
de Novembro, podem ser aplicadas, no âmbito da proposta 
de decisão prevista no artigo 71.º do referido decreto -lei, 
derrogações ao disposto nos artigos 4.º, 5.º, 8.º, 9.º, 13.º e 
14.º, sobre as condições de implantação e das instalações, 
desde que sejam reunidos pareceres favoráveis das autori-
dades competentes nas respectivas matérias.

2 — Na determinação do montante da taxa prevista na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, não se incluem, na fixação dos facto-
res de serviços previstos no n.º 1 do quadro II do anexo IV, 
as capacidades (CN) correspondentes às actividades já 
licenciadas nos anteriores regimes.

Artigo 21.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, sem prejuízo da sua aplicação aos proces-
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sos de licenciamento em curso, ao abrigo dos artigos 76.º 
e 82.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado 
Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 21 de Maio de 
2009. 

 Portaria n.º 635/2009
de 9 de Junho

No Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, fo-
ram estabelecidas as condições gerais para o exercício das 
actividades pecuárias, tendo em consideração o respeito 
pelas normas do bem -estar animal, a defesa hígio -sanitária 
dos efectivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de 
pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento 
do território, num quadro de sustentabilidade e de respon-
sabilidade social dos produtores pecuários.

Relativamente aos impactes negativos dos efluentes 
pecuários no ambiente o referido decreto -lei e a portaria 
aplicável à gestão de efluentes pecuários, especificam os 
requisitos a cumprir neste domínio, nomeadamente o tipo 
de explorações pecuárias que obrigatoriamente devem 
possuir um plano de gestão de efluentes pecuários.

Interessa agora definir para a produção de coelhos 
(animais da família Leporidae) e de outras espécies, as 
normas regulamentares específicas que estas actividades 
devem assegurar, tendo em consideração, nomeadamente, 
as condições específicas a que devem obedecer as insta-
lações para alojamento dos animais e as suas condições 
de funcionamento, assegurando também o cumprimento 
dos critérios previstos no âmbito da legislação de higiene.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo da alínea e) 
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto, definições e classificação

Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria estabelece as normas regulamentares 
aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou 
actividades complementares, de animais da família Lepo-
ridae (coelhos e lebres), nas explorações e nos núcleos de 
produção de coelhos (NPC), bem como nos entrepostos e 
nos centros de agrupamento para coelhos, bem como as 
normas regulamentares aplicáveis à actividade de deten-
ção e produção pecuária ou actividades complementares, 
de animais de outras espécies nas explorações e núcleos 
de produção de outras espécies (NPOE), nos termos da 
alínea e) do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Coelhos domésticos» os animais da espécie Oryc-
tolagus cuniculus domesticus, criados ou mantidos em 

cativeiro com vista à sua reprodução, produção de carne, 
pêlo ou pele;

b) «Coelho bravo» os animais da espécie Oryctolagus 
cuniculus algirus criados para fins cinegéticos, nomeada-
mente para repovoamento e ou largadas;

c) «Lebre» os animais da espécie Lepus europaeus, 
criados para fins cinegéticos, nomeadamente para repo-
voamento e ou largadas;

d) «Outras espécies» os animais de espécies conside-
radas pecuárias ou exóticas, previstas na CAE 01494 da 
CAE Rev.3 — Decreto -Lei n.º 381/2007, de 14 de No-
vembro —, que venham a ser detidas com o objectivo de 
reprodução, produção de carne, leite, ovos, lã, seda ou 
pele, bem como a produção pecuária de animais destina-
dos a animais de companhia, de trabalho ou a actividades 
culturais ou desportivas;

e) «Núcleo de produção de coelhos (NPC)» a estru-
tura produtiva de coelhos (ou lebres), integrada numa ex-
ploração pecuária, sujeita a maneio produtivo e sanitário 
próprio da espécie, e segregada das restantes actividades 
da exploração;

f) «Núcleo de produção de outra espécie (NPOE)» a 
estrutura produtiva de outras espécies, integrada numa 
exploração pecuária, sujeita a maneio produtivo e sanitário 
próprio da espécie, e segregada das restantes actividades 
da exploração;

g) «Capacidade instalada» o efectivo máximo, em CN, 
para o qual a instalação está autorizada nos termos da licença 
de exploração, correspondendo à capacidade licenciada;

h) «Capacidade utilizada» o efectivo médio, em CN, 
referenciado aos animais presentes na exploração pecu-
ária, de acordo com as classes definidas por espécie e 
tipo de animal (tabela n.º 2 do anexo II do Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro);

i) «Centro de agrupamento/local de venda» os locais tais 
como feiras e mercados, exposições, concursos pecuários 
ou locais de comércio, onde são agrupados animais da 
família Leporidea, provenientes de diferentes explorações, 
com vista ao seu comércio, exposição ou outras actividades 
não produtivas;

j) «Entreposto de coelhos» as instalações onde os coe-
lhos são agrupados com o objectivo de constituição de lotes 
destinados à recria/acabamento ou abate, sendo detidas por 
um comerciante ou produtor de mercado rural;

l) «Barreira sanitária» o conjunto de anexos de defesa 
sanitária, constituídos por vedação exterior com altura 
mínima de 1,2 m, em muro ou rede de malha de arame, 
quarentena, vestiário, cais de inspecção e carga, armazéns 
ou silos para armazenagem de rações ou outros materiais 
necessários ao funcionamento dos núcleos de produção 
(NP), limitando uma zona limpa envolvente que permita 
evitar a entrada ou a saída de outros animais estranhos à 
exploração e que assegure as condições de biossegurança 
da exploração ou do NP;

m) «Biossegurança sanitária» o conjunto de práticas 
relacionadas com as instalações e com o maneio, exclusiva, 
inclusiva ou interna, orientadas para proteger os animais 
presentes na exploração ou no NP, da entrada e difusão de 
doenças infecto -contagiosas e parasitárias;

n) «Filtro sanitário» a zona de acesso a cada NPC ou 
NPOE, de passagem obrigatória do pessoal afecto à explo-
ração, provido de meios destinados à mudança de vestuário 
e calçado, bem como de um pedilúvio ou tapete sanitário de 
material absorvente para a desinfecção do calçado, locali-
zado na barreira sanitária, ou na entrada de cada pavilhão;
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o) «Plano de produção» o documento em que sejam 
descritas as orientações produtivas e zootécnicas a serem 
desenvolvidas na exploração ou no NPC ou NPOE, tendo 
em consideração nomeadamente a estrutura do efectivo, as 
opções alimentares e de maneio reprodutivo, o programa 
hígio -sanitário, bem como as perspectivas de produtividade 
do efectivo explorado;

p) «Vias de comunicação» todas as vias da rede viária 
municipal ou nacional de acesso público.

Artigo 3.º
Classificação da actividade pecuária

1 — A actividade cunícola é classificada nas classes 1, 2 
ou 3, de acordo com a dimensão do efectivo pecuário, ou a 
capacidade da instalação inerente ao exercício da actividade 
e ao sistema de exploração, conforme definido no anexo II 
do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

2 — As explorações ou os NP, de acordo com o sistema 
de exploração que utilizam, são classificados da seguinte 
forma:

a) Produção intensiva — quando produz animais utili-
zando uma alimentação constituída por alimentos compos-
tos completos, em alojamentos específicos, com sistemas 
de maneio e reprodução programados;

b) Produção extensiva — quando produz animais com 
reduzida utilização de alimentos compostos completos, de-
senvolvendo a actividade com baixa intensidade produtiva 
ou com baixa intensidade animal, sendo a capacidade da 
instalação limitada a 35 CN.

3 — As explorações e os NPC, de acordo com o tipo de 
produção ou orientação zootécnica, são ainda, classificados 
da seguinte forma:

a) Centro de colheita de sémen — quando tem por ob-
jectivo a produção de sémen destinado à reprodução por 
inseminação artificial;

b) Selecção e ou multiplicação — quando tem por objec-
tivo o melhoramento genético no âmbito de um processo 
de selecção e ou multiplicação, visando a obtenção de 
reprodutores de multiplicação ou reprodutores de raças 
puras ou híbridos, destinados às unidades de produção;

c) Produção — que, de acordo com a sua aptidão prin-
cipal, são denominadas:

i) De coelhos de carne — produção de coelhos destina-
dos à produção directa de carne;

ii) De coelhos de pêlo ou peles — produção de coelhos 
destinados prioritariamente à produção de pêlo ou peles, 
sendo a carne um subproduto;

iii) De coelhos de companhia — produção de coelhos 
destinados à comercialização como animais de companhia;

d) Recria e acabamento — quando tem por objectivo a 
recria de animais provenientes de outra exploração, com 
vista ao abate;

e) Produção cinegética — quando tem por objectivo a 
multiplicação e criação de animais destinados à produção 
de espécies cinegéticas, para repovoamentos ou outras 
actividades.

4 — As explorações ou os NP podem ainda ser classificados 
quanto aos métodos de produção, nomeadamente o de produção 
biológica ou outros, previstos em normativos específicos a que 
a exploração ou o NP tenha voluntariamente aderido.

5 — Incluem -se sempre na classe 1, conforme pre-
visto no ponto 3 do n.º 2, do anexo II, do Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro:

a) A exploração ou NP, centro de colheita de sémen;
b) A exploração ou NP de selecção e ou multiplicação;
c) O entreposto com capacidade de alojamento igual 

ou superior a 75 CN;
d) O centro de agrupamento, que funcione com uma 

periodicidade igual ou superior a mensal, ou com capaci-
dade de alojamento superior a 75 CN.

6 — As explorações ou os NP da classe 3 não são clas-
sificados quanto ao sistema de exploração.

7 — Cada exploração ou NP é classificada em função 
do tipo de produção ou orientação zootécnica principal, 
podendo desenvolver produções secundárias desde que a 
Direcção -Geral de Veterinária considere que as medidas de 
biossegurança são adequadas e suficientes para prevenir a 
introdução e disseminação de enfermidades.

8 — As explorações ou os NP de selecção ou de multi-
plicação só podem recriar os animais provenientes da sua 
produção própria.

9 — Para as explorações ou os NPC que promovam a 
recria e o acabamento (em ciclo fechado) dos animais aí 
nascidos, cada fêmea reprodutora deve ser considerada com 
um valor equivalente a 0,10 CN, sendo que por cada repro-
dutora instalada, em média, considerar -se -á existirem sete 
animais em recria.

CAPÍTULO II

Condições a observar pelas explorações
ou pelos NPC

SECÇÃO I

Classe 1

Artigo 4.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do plano de Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação (RJUE) ou nos Instrumentos de Gestão Ter-
ritorial, as explorações ou os NPC devem assegurar as 
seguintes condições de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou 
NPC a menos de 200 m de instalações de terceiros, de-
signadamente, de outras instalações de explorações ou 
NP, centros de agrupamento, entrepostos, matadouros, 
unidades intermédias ou de transformação de subpro-
dutos animais, oficinas de preparação de carnes e ou-
tros produtos de origem animal, fábricas de alimentos 
compostos para animais e estações de tratamento de 
águas residuais, que não estejam associadas à própria 
exploração, sem prejuízo de outras distâncias previs-
tas em legislação específica, contados da periferia das 
instalações de alojamento dos animais que integram a 
exploração ou o NPC;
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3) É interdita a ampliação de instalações ou a cons-
trução de novas instalações, a menos de 50 m contados 
da periferia das instalações de alojamento dos animais, 
que integram a exploração ou o NPC, face à estrema da 
propriedade e a menos de 25 m de vias de comunicação, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas 
do local ou outras circunstâncias o justificarem, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
e mediante os pareceres favoráveis das autoridades com 
as competências relacionadas.

Artigo 5.º
Condições das instalações

As explorações ou os NPC têm de assegurar as seguintes 
condições:

1) Possuir uma barreira sanitária física, implantada a 
uma distância mínima de 5 m das instalações de alojamento 
dos animais, que assegure a protecção da exploração ou 
do NPC de forma a evitar o contacto com outros animais;

2) Possuir um filtro sanitário dotado de instalações sanitá-
rias, implantado de modo a constituir o único acesso às ins-
talações, de forma a poder ser atribuída autonomia sanitária;

3) Caso sejam previstos outros pontos de acesso na 
barreira sanitária, estes devem ser mantidos encerrados 
e assinalados com tabuletas de proibição de entrada de 
pessoas e veículos estranhos à exploração;

4) Possuir instalações apropriadas para quarentena dos 
animais provenientes de outras explorações, excepto nas 
unidades de recria ou acabamento, nos entrepostos e nos 
centros de agrupamento;

5) Possuir um depósito ou local destinado à armazena-
gem de alimentos e outros produtos necessários ao fun-
cionamento da exploração ou do NPC;

6) Possuir um rodilúvio ou outro sistema de desinfecção 
na zona de acesso dos veículos;

7) Possuir instalações ou contentores para acondicio-
namento dos animais mortos que aguardam eliminação;

8) Se a exploração possuir sistema próprio de elimina-
ção dos animais mortos, este deverá estar localizado fora 
da barreira sanitária;

9) No caso em que a eliminação dos cadáveres de 
animais seja realizada por incineração, esta deverá as-
segurar o cumprimento dos requisitos do Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 3 de Outubro, e os do Decreto -Lei n.º 78/2004, 
de 3 de Abril, relativo às emissões atmosféricas, bem 
como do Decreto -Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, caso 
seja prevista a incorporação de resíduos na instalação 
de incineração;

10) No caso em que a exploração pecuária possua ins-
talações de combustão cuja potência instalada seja su-
jeita ao Decreto -Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, na 
sua actual redacção, fica obrigada à obtenção de título de 
emissão de gases com efeito de estufa e ao cumprimento 
dos requisitos do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril 
e, em caso de mistura com resíduos, os do Decreto -Lei 
n.º 85/2005, de 28 de Abril;

11) Possuir infra -estruturas e equipamentos que per-
mitam implementar o plano de gestão de efluentes pecu-
ários que é proposto nos termos da portaria de gestão de 
efluentes pecuários.

Artigo 6.º
Disposições sobre as instalações de alojamento

As instalações destinadas a alojar coelhos ou lebres 
devem possuir os seguintes requisitos fundamentais:

1) Ser construídas de forma a assegurar condições ade-
quadas de isolamento térmico e higrométrico, bem como 
ser de fácil limpeza e desinfecção, sendo que as paredes e 
pavimento deverão manter -se íntegros e lisos;

2) Estar dimensionadas de modo a disporem das estru-
turas que assegurem o correcto cumprimento do plano de 
produção previsto, tendo em consideração a legislação 
vigente em matéria de bem -estar animal;

3) Dispor de meios que permitam assegurar o controlo 
da ventilação, temperatura, humidade e luminosidade, de 
acordo com o sistema de produção;

4) Dispor de sistema de abastecimento de água que 
assegure a eficiente lavagem das instalações e de água 
com qualidade adequada para o abeberamento dos ani-
mais;

5) Sempre que o sistema de produção o justifique, as 
instalações devem estar dotadas de sistema de recolha 
e drenagem dos efluentes pecuários constituído por 
colectores fechados, para reservatórios ou sistemas ade-
quados de gestão de efluentes, situados fora da barreira 
sanitária, nos termos da portaria de gestão de efluentes 
pecuários;

6) Ter janelas e outras aberturas de arejamento e locais 
de alimentação protegidos, de forma a evitar a entrada de 
pássaros e roedores;

7) Dispor de pedilúvios ou de sistemas de desinfecção 
do calçado, à entrada de cada pavilhão;

8) Possuir condições para o isolamento de animais 
que sejam identificados como enfermos ou acidenta-
dos;

9) No caso de explorações com áreas de produção 
ao ar livre, deverão ser estabelecidas as medidas hígio-
-sanitárias necessárias ao controlo efectivo dos agentes 
infecto -contagiosos e parasitários.

Artigo 7.º
Equipamentos

1 — O equipamento mínimo exigido para as explora-
ções ou NPC deverá contribuir para assegurar as condições 
de controlo zootécnico e hígio -sanitário dos animais e das 
instalações, devendo possuir:

a) Comedouros e bebedouros que cumpram as normas 
de bem -estar vigentes e que evitem os derrames para as 
camas;

b) Jaulas para alojamento dos animais que cumpram as 
condições de bem -estar;

c) Equipamento de lavagem por pressão que permita 
lavar as instalações;

d) Equipamento de pulverização destinado à aplicação 
de desinfectantes ou insecticidas nas instalações.

2 — Caso se proceda à lavagem e desinfecção dos 
veículos de transporte dos animais, bem como das jaulas 
de alojamento, após a sua descarga na exploração ou no 
NPC, a mesma deverá ser realizada com equipamento 
autónomo e fora da barreira sanitária.
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Artigo 8.º
Condições gerais de funcionamento

As explorações ou os NPC devem assegurar as seguintes 
condições:

1) O pessoal afecto à exploração ou ao NPC terá de 
usar vestuário apropriado para o trabalho e os visitantes 
vestuário protector;

2) Após a saída de cada grupo de animais ou quando 
termina um ciclo de produção, as jaulas e o material de pro-
dução (comedouros, bebedouros e ninhos) devem ser limpos 
e desinfectados, bem como assegurado um vazio sanitário, 
antes da introdução de um novo grupo de animais;

3) Os animais domésticos e silvestres não podem ter 
acesso aos pavilhões de alojamento dos animais, devendo 
ainda ser estabelecido e mantido um plano de controlo de 
pragas e outros invasores;

4) Estabelecer e manter actualizado um plano de produ-
ção, bem como implementar as medidas de biossegurança 
programadas;

5) Executar as medidas higiénicas, sanitárias, de bem-
-estar animal e de controlo que venham a ser determinadas 
pela Direcção -Geral de Veterinária;

6) Promover o uso eficiente da água, implementando medi-
das ou procedimentos de detecção e eliminação de perdas de 
água nas tubagens, depósitos, torneiras e outros equipamentos, 
de monitorização dos caudais e dos consumos de água nos 
processos bem como a separação das águas pluviais;

7) Promover o uso eficiente da energia, implementando 
medidas de redução no âmbito das construções, equipa-
mentos e processos produtivos;

8) Promover um programa de controlo ambiental asse-
gurando nomeadamente o registo dos consumos de água 
e das fontes energéticas da exploração, bem como dos 
efluentes e dos resíduos produzidos na exploração;

9) Promover e manter actualizados procedimentos e ou equi-
pamentos de emergência quanto a falhas de energia, abasteci-
mento de água ou incidentes no sistema de recolha e tratamento 
de efluentes.

SECÇÃO II

Classe 2 — Produção intensiva

Artigo 9.º
Condições de implantação

As explorações ou os NPC da classe 2, no sistema de ex-
ploração intensiva, devem cumprir as normas constantes do 
artigo 4.º, considerando no entanto que quando a capacidade 
de alojamento for inferior a 75 CN, as distâncias referidas 
possam ser diminuídas até ao limite de metade das previstas 
no citado artigo.

Artigo 10.º
Condições das instalações

1 — As explorações ou NPC com uma capacidade su-
perior a 75 CN, devem dispor de uma barreira sanitária 
envolvente das instalações de produção, com um único 
acesso, que permita condicionar a circulação e o acesso 
de pessoas, viaturas e outros animais às instalações de 
alojamento do efectivo cunícola.

2 — O acesso à zona de alojamento dos animais só deve 
ser possível pelo filtro sanitário.

3 — As explorações ou os NPC devem dispor de água 
de qualidade adequada e de condições adequadas de abe-
beramento e alimentação do efectivo.

4 — As explorações ou os NPC devem possuir condi-
ções que permitam a realização de quarentena, exceptuando 
as de recria e acabamento, os entrepostos e os centros de 
agrupamento, bem como adequada compartimentação, que 
permita também o alojamento de animais doentes ou sus-
peitos de doenças contagiosas, e que permita a realização 
do respectivo vazio sanitário.

5 — As instalações de alojamento dos animais devem 
ainda:

a) Ser construídas com material que permita uma fácil 
limpeza, lavagem e desinfecção, com paredes e pavimentos 
íntegros e lisos;

b) Dispor de meios que permitam assegurar uma cor-
recta ventilação, temperatura, humidade e luminosidade;

c) Ter janelas ou outras aberturas das instalações e locais 
de alimentação protegidas de forma a evitar a entrada de 
aves e de roedores;

d) Dispor de um pedilúvio ou tapete sanitário de material 
absorvente para a desinfecção do calçado, localizado no 
acesso aos pavilhões de alojamento dos animais.

6 — No caso de explorações com áreas de produção ao 
ar livre, deverão ser estabelecidas medidas hígio -sanitárias 
que permitam o controlo dos agentes infecto -contagiosos 
e parasitários.

Artigo 11.º
Condições gerais de funcionamento de explorações

O funcionamento das explorações ou dos NPC da 
classe 2 devem obedecer às condições previstas nos n.os 1 
a 5 do artigo 8.º

SECÇÃO III

Classe 2 — Produção extensiva

Artigo 12.º
Condições das instalações

1 — A produção extensiva de coelhos deve assegurar 
que as explorações ou os NPC não tenham uma capacidade 
de alojamento superior ao equivalente a 35 CN.

2 — Os parques a que os animais tenham acesso devem 
estar afastados das linhas de água e ser vedados de forma 
a evitar o contacto com animais silváticos, bem como a 
prevenir a fuga dos animais da exploração.

3 — Nestas instalações devem ser tomadas precauções a 
fim de evitar o arrastamento de fezes para as linhas de água.

4 — Os parques exteriores de suporte à produção extensiva 
devem obedecer às condições previstas nos números anteriores, 
assegurando ainda a rotação pelo menos anual da sua utilização 
de forma a permitir a recuperação do coberto vegetal, ou a 
recolha, pelo menos anual, das fezes acumuladas, que devem 
ser consideradas como efluente pecuário, aplicando -se a este 
produto as regras previstas na portaria relativa à gestão dos 
efluentes pecuários.

Artigo 13.º
Condições gerais de funcionamento

A produção extensiva de coelhos deve assegurar:
1) O cumprimento das medidas hígio -sanitárias, de bem-

-estar animal, de higiene pública veterinária e de controlo, 
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estabelecidas em legislação específica ou determinadas 
pela Direcção -Geral de Veterinária;

2) Que a alimentação e o abeberamento sejam realizados 
de forma adequada nas instalações ou, num refúgio, bem 
como permitir outras medidas que restrinjam o contacto 
com aves ou outros animais silvestres.

SECÇÃO IV

Classe 3

Artigo 14.º
Condições das instalações e de funcionamento

A produção de coelhos ou outros leporídeos em ex-
plorações ou em NPC da classe 3 devem assegurar as 
seguintes condições:

1) As instalações devem permitir a separação destes 
animais face a outros animais de espécies diferentes, exis-
tentes na exploração pecuária;

2) As instalações e os equipamentos devem ser mantidos 
limpos bem como dispor de meios de controlo de insectos;

3) As instalações não devem estar localizadas na zona 
limpa de outras explorações ou NP, ou de outras actividades 
pecuárias de classe superior;

4) Assegurar o cumprimento das medidas hígio -sanitárias, 
de bem -estar animal, de higiene pública veterinária e de 
controlo oficialmente estabelecido por legislação específica;

5) Dispor de dispositivos que impeçam o contacto com 
aves silvestres, assegurando a sua alimentação e abebera-
mento dentro das instalações, ou no caso das explorações 
ao ar livre num refúgio que restrinja o contacto dos animais 
silvestres com o alimento e a água;

6) Possuir sistema de armazenagem dos efluentes produ-
zidos, se aplicável.

SECÇÃO V

Condições particulares das explorações ou dos NPOE

Artigo 15.º
Condições das instalações e de funcionamento dos NPOE

Às explorações ou aos NPOE aplicam -se as condições 
previstas para os NPC com as devidas adaptações, tendo em 
consideração a classe, o sistema de exploração e o tipo de 
produção desenvolvida, sendo as condições particulares de 
cada espécie animal determinadas, no âmbito das condições 
hígio -sanitárias ou de bem -estar animal, pela Direcção -Geral 
de Veterinária e pela Autoridade Nacional Florestal, no âm-
bito das condições de exploração das espécies cinegéticas.

CAPÍTULO III

Entrepostos e centros de agrupamento

SECÇÃO I

Entrepostos

Artigo 16.º
Condições de implantação

Os entrepostos devem ser localizados de acordo com as 
normas definidas para as explorações da mesma classe, pre-

vistas nos artigos 4.º e 8.º, conforme pertençam à classe 1 
ou 2, respectivamente.

Artigo 17.º
Condições das instalações

As instalações devem assegurar os seguintes requisitos:

1) Os entrepostos devem situar -se numa área delimitada, 
separada do exterior e que permita um controlo da entrada 
e saída de pessoas e veículos, bem como dispor de sistemas 
que protejam os animais do contacto com vectores que 
transmitam doenças;

2) Dispor de água de qualidade adequada ao abebera-
mento dos animais e de condições adequadas à sua ali-
mentação;

3) Dispor de instalações que permitam a observação e o 
isolamento de animais acidentados, doentes ou suspeitos 
de doenças contagiosas;

4) As instalações devem ser construídas com materiais 
que permitam uma fácil limpeza, lavagem e desinfecção, 
sendo que as paredes e pavimento deverão manter -se ín-
tegros e lisos, bem como dispor de meios que permitam 
assegurar uma correcta ventilação, temperatura, humidade 
e luminosidade;

5) As janelas ou outras aberturas das instalações e locais 
de alimentação devem estar protegidas de forma a evitar 
a entrada de aves e de roedores;

6) Dispor de vestiário para o pessoal, dotado de instala-
ções sanitárias, em local de passagem obrigatória, provido 
de meios apropriados destinados à mudança de vestuário e 
calçado e de um pedilúvio ou tapete sanitário de material 
absorvente para a desinfecção do calçado;

7) Possuir instalações para apoio administrativo e ar-
quivo de documentos;

8) Possuir infra -estruturas e equipamentos que permitam 
implementar o plano de gestão de efluentes pecuários que 
é proposto nos termos da portaria de gestão de efluentes 
pecuários.

Artigo 18.º
Equipamentos

Os entrepostos devem estar equipados com:

1) Uma quantidade suficiente de comedouros e bebe-
douros, adequadamente distribuídos, que assegurem o 
acesso a todas os animais presentes no entreposto;

2) Instalações ou contentores para acondicionamento 
dos animais mortos que aguardam eliminação;

3) Equipamentos para lavagem e ou desinfecção das 
instalações e das jaulas;

4) Equipamentos para lavagem de jaulas e ou caixas de 
transporte dos animais, quando aplicável.

Artigo 19.º
Condições de funcionamento

O funcionamento dos entrepostos deve basear -se, na 
medida do possível, no princípio de «tudo dentro, tudo 
fora», assegurando as seguintes condições:

1) As instalações dos entrepostos devem ser reserva-
das exclusivamente para esse fim e os animais só podem 
permanecer no entreposto pelo período indispensável à 
realização das operações inerentes ao objectivo do entre-
posto, nunca ultrapassando os sete dias;
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2) Imediatamente após o seu esvaziamento, deve 
proceder -se à lavagem e desinfecção dos alojamentos dos 
animais, assegurando o respectivo vazio sanitário antes 
da introdução de um novo grupo de animais, bem como 
outras operações de defesa sanitária e ambiental que sejam 
determinadas pelos serviços competentes;

3) Os entrepostos devem assegurar um vazio sanitário 
de 24 horas, cada sete dias, por cada sector independente 
da instalação, com o seu total esvaziamento, limpeza e 
desinfecção;

4) Os entrepostos devem possuir e manter actualizado 
um programa com as medidas de biossegurança previstas;

5) Os entrepostos devem executar as medidas higiénicas, 
sanitárias e de bem -estar animal que venham a ser impostas 
pela Direcção -Geral de Veterinária.

SECÇÃO II

Centros de agrupamento

Artigo 20.º
Condições das instalações

As instalações devem assegurar as condições previstas 
no artigo 17.º, com as seguintes especificações:

1) Os centros de agrupamento podem albergar mais que 
uma espécie animal, desde que estas estejam claramente 
separadas umas das outras;

2) Os centros de agrupamento localizados em espaços 
ao ar livre devem, no mínimo, dispor de dispositivos que 
impeçam o contacto entre os animais presentes no centro 
de agrupamento com a fauna silvestre (aves ou mamíferos).

Artigo 21.º
Condições de funcionamento

O funcionamento do centro de agrupamento deve as-
segurar as condições previstas no artigo 19.º, com as se-
guintes especificações:

1) Quando localizadas em espaços ao ar livre, as jaulas 
ou caixas que serviram para transportar os animais não 
devem ser colocadas directamente no solo e após termi-
nada a venda, o piso dos pontos de venda deve ser limpo 
e desinfectado;

2) Não é permitido, no mesmo centro de agrupamento, 
o alojamento ou venda, em simultâneo, de animais de 
produção e de outros animais de companhia ou exóticos;

3) Os centros de agrupamento devem possuir e manter 
actualizado um programa com as medidas de biossegurança 
estabelecidas no estabelecimento ou para o evento;

4) No caso de não ser possível aplicar o princípio «tudo 
dentro, tudo fora», os animais que sejam introduzidos num 
centro de agrupamento ou local de venda devem ser alojados 
num local separado, e aí permanecer durante pelo menos sete 
dias, antes de entrarem em contacto com os outros animais 
existentes no centro de agrupamento, assegurando que as 
instalações ou os alojamentos sejam limpos e desinfectados 
com uma periodicidade no mínimo semanal;

5) Os locais de venda ao público ficam sujeitos a to-
das as medidas hígio -sanitárias, de bem -estar animal e 
de higiene pública veterinária e de controlo oficialmente 
estabelecido;

6) Os centros de agrupamento devem manter um registo 
de existências e deslocações (RED), conforme definido na 

alínea dd) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 142/2006, de 
27 de Julho, conservado durante, pelo menos, três anos;

7) Aos médicos veterinários municipais é atribuída a res-
ponsabilidade dos centros de agrupamento que se realizem 
em locais sujeitos ao seu controlo e fiscalização;

8) As condições particulares a serem observadas, nas 
instalações ou no funcionamento dos centros de agrupa-
mento de coelhos ou de outras espécies animais, podem ser 
determinadas caso a caso pela Direcção -Geral de Veteriná-
ria, tendo por base as condições sanitárias da região.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

Artigo 22.º
Condições a que devem obedecer as explorações

ou os NP de espécies cinegéticas

1 — As explorações ou os NP de espécies cinegéticas 
em cativeiro ou semicativeiro carecem de parecer favorável 
da Autoridade Nacional Florestal.

2 — As explorações ou os NP de espécies cinegéticas 
em cativeiro ou semicativeiro ficam ainda obrigados ao 
cumprimento das normas de controlo hígio -sanitário que 
sejam determinadas pela Direcção -Geral de Veterinária.

Artigo 23.º
Responsabilidade sanitária

No âmbito da responsabilidade sanitária das explora-
ções ou dos NPC, ou NPOE, bem como dos entrepostos 
e centros de agrupamento, prevista na alínea b) do n.º 2 
do artigo 49.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de No-
vembro, o produtor deve permitir que o médico veterinário 
responsável sanitário da exploração possa assegurar as 
seguintes atribuições:

1) Manter -se no permanente conhecimento do funciona-
mento dos estabelecimentos, no âmbito das condições hígio-
-sanitárias e de bem -estar animal praticadas na exploração 
ou no NP, centro de agrupamento ou entreposto;

2) Controlar a execução do programa hígio -sanitário e 
de profilaxia das principais doenças infecto -contagiosas 
e da biossegurança das instalações;

3) Assegurar a certificação sanitária em vida dos animais 
da exploração ou do NP, centro de agrupamento ou entre-
posto, quando requerida e de acordo com as determinações 
da Direcção -Geral de Veterinária;

4) Dar cumprimento ao legalmente disposto no que se 
refere a doenças de declaração obrigatória, tomando as 
providências imediatas determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária;

5) Colaborar na realização de acções no âmbito sanitá-
rio, de bem -estar animal e de higiene pública veterinária 
solicitadas pela Direcção -Geral de Veterinária;

6) As atribuições dos responsáveis sanitários podem ser 
alteradas por despacho do director -geral de Veterinária, a 
publicar, tendo em consideração a sua adaptação às con-
dições sanitárias que sejam observadas.

Artigo 24.º
Condições de reclassificação das explorações pecuárias

1 — No âmbito da reclassificação das actividades pecuá-
rias já licenciadas, conforme previsto no n.º 3 do artigo 66.º 
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do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, os 30  % 
de aumento da capacidade ou dos efectivos explorados 
podem ser satisfeitos pelo aumento na mesma exploração 
ou NP ou em outros NP da mesma espécie pecuária ou de 
outras, situados na mesma exploração pecuária.

2 — Para efeitos de validade das licenças ou títulos 
atribuídos, a data de licenciamento corresponde à data 
de instrução favorável referida no n.º 4 do artigo 66.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, que su-
portou o processo de reclassificação, excepto se a licença 
de exploração previsto no âmbito do regime PCIP, fixar 
outro termo, caso em que este prevalece.

3 — As actividades pecuárias cujos processos de li-
cenciamento se iniciaram ainda no âmbito de anterio-
res regimes, e a cuja conclusão se aplica o artigo 76.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, beneficiam 
do período de 18 meses previsto no n.º 2 do artigo 66.º 
deste decreto -lei, para adaptação e cumprimento das nor-
mas regulamentares do actual regime.

Artigo 25.º
Condições de regularização das actividades pecuárias

1 — Aos processos de regularização previstos no ar-
tigo 67.º e seguintes, do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, podem ser aplicadas, no âmbito da proposta 
de decisão prevista no artigo 71.º do referido decreto -lei, 
derrogações ao disposto nos artigos 4.º a 6.º, 9.º, 10.º, 12.º, 
14.º, 17.º e 20.º sobre as condições de implantação e das 
instalações, desde que sejam reunidos pareceres favorá-
veis das autoridades com as competências relacionadas.

2 — Na determinação do montante da taxa prevista na alí-
nea j) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 
10 de Novembro, não se incluem, na fixação dos factores de 
serviços previstos no n.º 1 do quadro II do anexo IV, as capaci-
dades (CN) correspondentes às actividades já licenciadas nos 
anteriores regimes.

Artigo 26.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, sem prejuízo da sua aplicação aos proces-
sos de licenciamento em curso, ao abrigo dos artigos 76.º 
e 82.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado 
Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 21 de Maio de 
2009. 

 Portaria n.º 636/2009
de 9 de Junho

No Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, fo-
ram estabelecidas as condições gerais para o exercício das 
actividades pecuárias, tendo em consideração o respeito 
pelas normas do bem -estar animal, a defesa hígio -sanitária 
dos efectivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de 
pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento 
do território, num quadro de sustentabilidade e de respon-
sabilidade social dos produtores pecuários.

Relativamente aos impactes negativos dos efluentes 
pecuários no ambiente, o referido decreto -lei e a portaria 
aplicável à gestão de efluentes pecuários especificam os 
requisitos a cumprir neste domínio, nomeadamente o tipo 
de explorações pecuárias que obrigatoriamente devem 
possuir um plano de gestão de efluentes pecuários.

Interessa agora definir, para a produção de suínos, as 
normas regulamentares que esta actividade deve assegu-
rar, tendo em consideração, nomeadamente, as condições 
específicas a que devem obedecer as instalações para aloja-
mento dos animais e as suas condições de funcionamento, 
assegurando também o cumprimento dos critérios previstos 
no âmbito da legislação de higiene.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 
de Novembro, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto, definições e classificação

Artigo 1.º

Objecto

A presente portaria estabelece as normas regulamentares 
aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária ou 
actividades complementares de animais da espécie suína, 
nas explorações e nos núcleos de produção de suínos (NPS), 
bem como nos entrepostos e nos centros de agrupamento 
para suínos, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Artigo 2.º

Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Porco» animal da espécie suína doméstica, de qual-
quer idade, criado para reprodução e ou engorda;

b) «Varrasco» suíno macho, adulto, destinado à repro-
dução;

c) «Marrã» suíno fêmea antes do primeiro parto;
d) «Porca» suíno fêmea após o primeiro parto;
e) «Porca em lactação» suíno fêmea entre o período 

perinatal e o desmame dos leitões;
f) «Porca seca e prenhe» suíno fêmea entre o desmame 

dos leitões e o período perinatal;
g) «Leitão» suíno entre o nascimento e o desmame;
h) «Leitão desmamado» suíno entre o desmame e a idade 

de 10 semanas, também designado bácoro;
i) «Porco de criação» suíno entre a idade de 10 semanas 

e o abate ou a cobrição;
j) «Núcleo de produção de suínos (NPS)» estrutura 

produtiva de suínos, integrada numa exploração pecuária, 
sujeita a maneio produtivo e sanitário próprio da espécie e 
segregada das restantes actividades da exploração;

l) «Capacidade instalada» o efectivo máximo, em CN, 
para o qual a instalação está autorizada nos termos da 
licença de exploração, correspondendo à capacidade li-
cenciada;

m) «Capacidade utilizada» o efectivo médio, em CN, 
referenciado aos animais presentes na exploração pecuária, 
de acordo com as classes definidas por espécie e tipo de 
animal (tabela n.º 2 do anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro);

n) «Centro de agrupamento de suínos» os locais desti-
nados a alojar suínos, tais como, feiras e mercados, expo-
sições, concursos pecuários, onde são agrupados animais 
provenientes de diferentes explorações, com vista ao co-
mércio, exposição ou outras actividades não produtivas;
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o) «Entreposto de suínos» as instalações detidas por um 
comerciante, onde são agrupados suínos, com o objectivo 
de constituição de lotes para abate ou para explorações ou 
NPS de recria e acabamento;

p) «Barreira sanitária» conjunto de anexos de defesa 
sanitária, constituídos por vedação exterior com altura 
mínima de 1,2 m, em muro ou rede de malha de arame, 
quarentena, filtro sanitário, cais de inspecção e carga, ar-
mazéns ou silos para armazenagem de rações ou outros 
materiais necessários ao funcionamento da exploração ou 
do NP, destinados a garantir a sua biossegurança e a evitar 
a entrada ou a eventual fuga de animais;

q) «Biossegurança sanitária» conjunto de medidas relacio-
nadas com as instalações e com o maneio, orientadas para pro-
teger os animais presentes na exploração ou no NP, da entrada 
e difusão de doenças infecto -contagiosas e parasitárias;

r) «Filtro sanitário» zona de acesso a cada exploração 
ou NPS, de passagem obrigatória do pessoal afecto às ins-
talações de alojamento dos animais, provido de meios des-
tinados à mudança de vestuário e calçado, e se a dimensão 
o justifique, também equipado com duche e desinfecção, 
bem como de um pedilúvio ou tapete sanitário de mate-
rial absorvente para a desinfecção do calçado, colocado 
obrigatoriamente na barreira sanitária;

s) «Parque de retenção» qualquer instalação pecuária 
de uma exploração ou NPS, em produção extensiva, que 
permita manter e alojar temporariamente os efectivos sob vi-
gilância, e realizar intervenções sanitárias ou zootécnicas;

t) «Plano de produção» documento em que sejam descritas 
as orientações produtivas e zootécnicas a serem desenvolvidas 
na exploração ou no NPS, tendo em consideração nomea-
damente a estrutura do efectivo, as opções alimentares e de 
maneio reprodutivo, o programa higiossanitário, bem como 
as perspectivas de produtividade do efectivo explorado;

u) «Vias de comunicação» todas as vias da rede viária 
municipal ou nacional de acesso público.

Artigo 3.º
Classificação da actividade pecuária

1 — A actividade pecuária com suínos é classificada nas 
classes 1, 2 ou 3, de acordo com a dimensão do efectivo pe-
cuário, ou a capacidade da instalação inerente ao exercício da 
actividade e ao sistema de exploração, conforme definido no 
anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

2 — As explorações ou os NPS, de acordo com o sis-
tema de exploração que utilizam, são classificados da se-
guinte forma:

a) Produção intensiva — sistema onde os suínos são 
alojados, não utilizando pastoreio em qualquer das fases 
do processo produtivo;

b) Produção intensiva ao ar livre — sistema desenvol-
vido sobre o solo, em espaço aberto, com reduzido recurso 
de instalações fixas;

c) Produção extensiva — sistema que utiliza o pastoreio 
no seu processo produtivo, com um encabeçamento inferior 
a 1,4 CN/ha ou que desenvolve a actividade pecuária com 
baixa intensidade produtiva ou baixa densidade animal.

3 — As explorações e os NPS, de acordo com o tipo de 
produção ou orientação zootécnica, são, ainda, classifica-
dos da seguinte forma:

a) Centro de colheita de sémen — quando tem por objec-
tivo a produção de sémen destinado à reprodução de suínos;

b) Selecção e ou multiplicação — quando tem por objec-
tivo o melhoramento genético no âmbito de um processo 
de selecção e ou multiplicação de uma raça reconhecida, 
de acordo com os procedimentos previstos nos respectivos 
livros genealógicos ou registos zootécnicos, com vista à 
produção de reprodutores;

c) Quarentena — quando tem por objectivo proceder à 
preparação e quarentena de reprodutores provenientes de 
uma exploração ou NPS de selecção e ou multiplicação, 
cujo destino final é o repovoamento das explorações ou 
NPS de produção;

d) Produção — quando tem por objectivo a produção 
de leitões e porcos com vista ao abate, mediante recria e 
acabamento, parcial ou total, da produção própria;

e) Produção de leitões — quando tem por objectivo a 
produção de leitões para abate ou para recria e acabamento 
noutros NPS;

f) Recria e ou acabamento — quando tem por objectivo, 
unicamente a recria e ou o acabamento de animais para 
abate.

4 — As explorações ou os NPS podem ainda ser classi-
ficados quanto aos métodos de produção, nomeadamente o 
de produção biológica ou outros, previstos em normativos 
específicos a que a exploração ou o NPS tenha volunta-
riamente aderido.

5 — Incluem -se sempre na classe 1, conforme previsto 
no n.º 3 do n.º 2.º do anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro:

a) A exploração ou NPS de centros de colheita de sé-
men;

b) A exploração ou NPS de selecção e ou multiplica-
ção;

c) A exploração ou NPS de quarentena;
d) O entreposto com capacidade de alojamento igual ou 

superior a 75 CN de suínos;
e) O centro de agrupamento, que funcione com uma pe-

riodicidade igual ou superior a mensal, ou com capacidade 
de alojamento superior a 75 CN de suínos.

6 — As explorações ou NPS da classe 3 não são clas-
sificados quanto ao sistema de exploração.

CAPÍTULO II

Condições a observar pelas explorações 
ou NP de suínos

SECÇÃO I

Classe 1

Artigo 4.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do plano de Regime Jurídico de Urbanização 
e Edificação (RJUE) ou nos Instrumentos de Gestão Ter-
ritorial, as explorações ou os NPS devem assegurar as 
seguintes condições de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;
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2) É interdita a instalação de novas explorações ou NPS 
a menos de 200 m de instalações de terceiros, designada-
mente, de outras instalações de explorações ou NP, centros 
de agrupamento, entrepostos, matadouros, unidades inter-
médias ou de transformação de subprodutos animais, ofi-
cinas de preparação de carnes e outros produtos de origem 
animal, fábricas de alimentos compostos para animais e 
estações de tratamento de águas residuais, que não estejam 
associadas à própria exploração, sem prejuízo de outras 
distâncias previstas em legislação específica, contados da 
periferia das instalações de alojamento dos animais que 
integram a exploração ou o NPS;

3) É interdita a construção de novas instalações para 
suínos ou a ampliação das existentes, a menos de 100 m 
contados da periferia das instalações de alojamento dos ani-
mais, que integram a exploração ou o NPS, face à estrema 
da propriedade e a menos de 25 m de vias de comunicação, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas 
do local ou outras circunstâncias o justificarem, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
e mediante os pareceres favoráveis das autoridades com 
competências na matéria.

Artigo 5.º
Condições das instalações

1 — As explorações e os NPS devem ser construídos 
e serem estruturados de forma a assegurar os requisitos 
definidos no Decreto -Lei n.º 135/2003, de 28 de Junho, 
e suas alterações.

2 — Os centros de colheita de sémen devem assegurar 
ainda as condições de autorização previstas na Portaria 
n.º 1124/92, de 9 de Dezembro, que regulamenta o Decreto-
-Lei n.º 228/92, de 21 de Outubro.

3 — Tendo em consideração o plano de produção apre-
sentado, as explorações e os NPS devem estar dimensiona-
dos e disporem de estruturas que assegurem o cumprimento 
do mesmo, nomeadamente:

a) O sector de varrascos de cobrição correctamente 
dimensionado;

b) O sector de cobrição e gestação com lugares sufi-
cientes para porcas de modo a alojar pelo menos 85 % do 
efectivo base de reprodutores da exploração ou do NPS;

c) O sector de maternidades dividido em salas indepen-
dentes e que permita alojar individualmente a totalidade 
das porcas paridas, representado num número de lugares 
que permita alojar no mínimo 25 % do efectivo base de 
reprodutores da exploração ou NPS;

d) O sector de pós -desmame caso exista, dividido em 
módulos, de fácil limpeza e desinfecção, de modo a poder 
receber, de uma só vez, toda a descendência de um grupo 
de porcas desmamadas e a permitir o vazio sanitário, entre 
cada grupo que ocupa a mesma sala;

e) O sector de recria e ou acabamento, caso exista, sepa-
rado do sector de reprodutoras, devidamente dimensionado 
e compartimentado.

4 — As explorações e os NPS terão ainda de cumprir 
os seguintes requisitos:

a) Possuir uma barreira sanitária implantada a uma 
distância mínima de 5 m das instalações de alojamento 

dos animais, de forma a criar uma área de segurança sani-
tária, denominada zona limpa, cujo acesso normal deverá 
ser assegurado unicamente pelo filtro sanitário, sempre 
equipado com duche e desinfecção;

b) Quarentena em instalação separada e com capacidade 
de alojamento adequada, para alojar os animais durante 
pelo menos três semanas, devidamente compartimentada, 
implantada na barreira sanitária a pelo menos 10 m das 
restantes instalações de alojamento dos animais, não sendo 
esta instalação necessária na exploração ou NPS classifica-
dos como de recria e ou acabamento e nas de quarentena 
para reprodutores;

c) Necrotério para depósito dos animais mortos na ex-
ploração e que aguardam a recolha ou a eliminação, loca-
lizado na barreira sanitária;

d) As instalações referidas em b) e c) devem ter acessos 
independentes;

e) Outros acessos à zona limpa só serão autorizados, em 
situações de comprovada emergência, devendo manter -se 
sempre fechados;

f) A quarentena e o filtro sanitário devem ter sistema 
de esgotos independentes e encaminhados directamente 
para o sistema de gestão dos efluentes, localizado fora da 
barreira sanitária;

g) Rodilúvio ou arco de desinfecção localizado no acesso 
de viaturas à exploração ou ao NPS.

5 — Se a exploração possuir sistema próprio de elimi-
nação dos animais mortos, este deverá estar localizado 
fora da barreira sanitária.

6 — No caso em que a eliminação dos cadáveres de 
animais seja realizada por incineração, esta deverá as-
segurar o cumprimento dos requisitos do Regulamento 
(CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conse-
lho, de 3 de Outubro, e os do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 
3 de Abril, relativo às emissões atmosféricas, bem como o 
Decreto -Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, caso seja prevista 
a incorporação de resíduos na instalação de incineração.

7 — No caso em que a exploração pecuária possua insta-
lações de combustão cuja potência instalada seja sujeita ao 
Decreto -Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, na sua actual 
redacção, fica obrigada à obtenção de título de emissão de 
gases com efeito de estufa e ao cumprimento dos requisitos 
do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril.

8 — Possuir infra -estruturas e equipamentos que permi-
tam implementar o plano de gestão de efluentes pecuários, 
que é proposto nos termos da portaria de gestão de efluen-
tes pecuários.

Artigo 6.º
Disposições sobre as instalações de alojamento

As instalações destinadas a alojar suínos devem possuir 
os seguintes requisitos fundamentais:

1) Serem construídas de forma a assegurar condições 
adequadas de isolamento térmico e higrométrico, bem 
como ser de fácil limpeza e desinfecção;

2) Terem os pavimentos e as valas subjacentes imper-
meabilizados, as paredes revestidas interiormente até 1,5 m 
de altura, de material com características higiénicas equi-
valentes às dos lambris de cimento afagado;

3) Disporem de sistema de abastecimento de água que 
assegure a eficiente lavagem das instalações e de água com 
qualidade adequada para o abeberamento dos animais;
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4) Estarem dotadas de sistema de recolha e drenagem 
dos efluentes pecuários constituídos por colectores fecha-
dos, para reservatórios ou sistemas adequados de gestão 
de efluentes, situados fora da barreira sanitária, nos termos 
da portaria de gestão de efluentes pecuários;

5) Terem as janelas e outras aberturas das instalações 
e locais de alimentação protegidos de forma a evitar a 
entrada de aves e de roedores;

6) Disporem de pedilúvios ou de sistemas de desinfec-
ção do calçado à entrada de cada pavilhão;

7) Possuírem condições para o isolamento de animais 
que sejam identificados como enfermos ou acidentados;

8) Terem acessos que assegurem que os veículos de 
abastecimento da exploração e de carga/descarga de ani-
mais, bem como de retirada de efluentes, não necessitem 
de entrar na zona limpa da exploração ou no NPS.

Artigo 7.º

Equipamentos

1 — O equipamento mínimo exigido para as explora-
ções ou NPS deverá contribuir para assegurar as condições 
de controlo zootécnico e higiossanitário dos animais e das 
instalações, devendo consistir no seguinte:

a) Equipamento de lavagem por pressão que permita 
lavar as instalações;

b) Equipamento de pulverização destinado à aplicação 
de desinfectantes ou insecticidas nas instalações.

2 — Caso se proceda à lavagem e desinfecção dos veí-
culos de transporte dos animais após a sua descarga na ex-
ploração ou no NPS, estas operações deverão ser realizadas 
com equipamento autónomo e fora da barreira sanitária.

Artigo 8.º

Condições gerais de funcionamento

1 — As explorações ou os NPS devem permitir o cum-
primento das seguintes condições:

a) Manter em quarentena, no local destinado a esse 
fim, os animais autorizados a entrar na exploração, com 
excepção dos animais destinados a explorações ou NPS de 
recria e ou acabamento ou de quarentena, por um período 
com uma duração mínima de 21 dias, podendo no entanto 
este ser alterado por indicação expressa da autoridade 
sanitária respectiva;

b) Assegurar que o acesso das pessoas à exploração ou 
ao NPS é realizado unicamente pelo filtro sanitário, de-
vendo este acesso ser condicionado à aplicação de medidas 
de biossegurança;

c) Assegurar o cumprimento dos programas de controlo 
e prevenção das condições sanitárias ou outras operações 
periódicas de defesa sanitária, que sejam determinadas 
pela Direcção -Geral de Veterinária;

d) Promover o uso eficiente da água, implementando 
medidas ou procedimentos de detecção e eliminação de 
perdas de água nas tubagens, depósitos, torneiras e outros 
equipamentos, de monitorização dos caudais e dos consu-
mos de água bem como a separação das águas pluviais;

e) Promover o uso eficiente da energia, implementando 
medidas de redução no âmbito das construções, equipa-
mentos e processos produtivos;

f) Promover a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e acidificantes, pela implementação de medidas 
adequadas na alimentação animal, no maneio dos efectivos 
e na gestão dos efluentes;

g) Promover um programa de controlo ambiental asse-
gurando nomeadamente o registo dos consumos de água 
e das fontes energéticas da exploração, bem como dos 
efluentes e dos resíduos produzidos na exploração;

h) Promover e manter actualizados procedimentos e ou 
equipamentos de emergência quanto a falhas de energia, 
abastecimento de água ou incidentes no sistema de recolha 
e tratamento de efluentes.

2 — Às explorações ou aos NPS classificados como 
de quarentena, para além das condições gerais de funcio-
namento acima referidas, aplicam -se as seguintes condi-
cionantes:

a) Todos os animais deverão ter os respectivos documen-
tos comprovativos do estatuto sanitário e zootécnico;

b) Todos os animais deverão provir de uma única ori-
gem;

c) A permanência dos animais nestas instalações terá 
de obedecer a um período mínimo de 21 dias, seguidos 
do respectivo período adequado de vazio sanitário das 
instalações;

d) O responsável sanitário deverá elaborar um plano 
sanitário e de bem -estar animal, em substituição do plano 
de produção previsto para as outras explorações e NPS.

Artigo 9.º

Condições das instalações de produção intensiva ao ar livre

Quando o sistema de exploração for desenvolvido ao ar 
livre, sobre o solo, os parques de suporte e instalações das 
explorações ou NPS devem obedecer às condições previstas 
nos artigos 5.º a 7.º desta portaria, com as devidas adapta-
ções, devendo também cumprir com os seguintes requisitos:

1) Assegurar uma carga máxima de 20 reprodutores 
ou 120 porcos de engorda, por hectare e por ano, sobre 
a área utilizável de cada parque, podendo este valor ser 
reduzido, tendo em consideração as limitações agronó-
micas do solo;

2) A área a ocupar pelos parques de alojamento dos 
animais, retiradas as áreas correspondentes às edificações 
de apoio, deve corresponder a metade da área utilizável, de 
modo a garantir a rotação, pelo menos anual, da utilização 
dos parques;

3) Possuir uma área de protecção (sombra/coberta) de 
pelo menos um metro quadrado por porca reprodutora ou 
por dois porcos de engorda;

4) Os parques de alojamento dos animais devem estar 
afastados de cursos de água e de captações de águas par-
ticulares, tendo em consideração o disposto em legislação 
específica.

SECÇÃO II

Classe 2 — Produção intensiva

Artigo 10.º

Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do plano de RJUE ou nos instrumentos de ges-
tão territorial, as explorações ou os NPS com sistema de 
produção intensivo devem assegurar as seguintes condições 
de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
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situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou NPS 
a menos de 200 m de instalações de terceiros, designa-
damente outras explorações ou NP, centros de agrupa-
mento, entrepostos, matadouros, unidades intermédias 
ou de transformação de subprodutos animais, oficinas de 
preparação de carnes e outros produtos de origem animal, 
fábricas de alimentos compostos para animais e estações de 
tratamento de águas residuais que não estejam associadas 
à própria exploração, sem prejuízo de outras distâncias 
previstas em legislação específica, contados da periferia 
das instalações de alojamento dos animais que integram 
a exploração ou NP;

3) É interdita a construção de novas instalações para 
suínos ou a ampliação das existentes, a menos de 50 m 
contados da periferia das instalações de alojamento dos 
animais, que integram a exploração ou NPS, face à estrema 
da propriedade e a menos de 25 m de vias de comunicação, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas do 
local ou outras circunstâncias o justificarem, e, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
que elas pretendem assegurar, mediante pareceres favorá-
veis das autoridades com competência na matéria.

Artigo 11.º
Condições das instalações

1 — As instalações das explorações ou dos NPS devem 
satisfazer as condições referidas nos artigos 5.º e 6.º, tendo 
em consideração o plano de produção apresentado, sendo 
aceite que o sector de cobrição e gestação, nas situações em 
que o plano de produção o justifique, tenha uma capacidade 
de até 80 % do efectivo base de reprodutoras.

2 — As explorações ou os NPS terão ainda de cumprir 
os requisitos referidos no n.º 4 do artigo 5.º, sendo aceites 
as seguintes alterações:

a) Os anexos constituídos pelo filtro sanitário, cais de 
inspecção e carga, armazéns ou silos para armazenagem de 
rações ou outros materiais necessários ao funcionamento 
da exploração ou do NPS, podem ser desenvolvidos sobre 
uma estrutura única, localizada na barreira sanitária;

b) A quarentena terá de ser uma edificação independente, 
não sendo no entanto esta instalação necessária nas explo-
rações ou NPS de recria e ou acabamento.

Artigo 12.º
Equipamentos

O equipamento mínimo exigido para as explorações 
ou NPS deverá contribuir para assegurar as condições de 
controlo zootécnico e higiossanitário dos animais e das 
instalações, conforme disposto no artigo 7.º

Artigo 13.º
Condições gerais de funcionamento

O funcionamento das explorações ou NPS em regime in-
tensivo deve obedecer às condições previstas nas alíneas a) 
a c) do n.º 1 do artigo 8.º

Artigo 14.º
Produção intensiva ao ar livre

Quando as explorações ou os NPS sejam desenvolvidos 
ao ar livre, sobre o solo, os parques de suporte e instalações 
devem obedecer às condições previstas nos artigos 9.º a 
13.º, com as devidas adaptações.

SECÇÃO III

Classe 2 — Produção extensiva

Artigo 15.º
Condições das instalações

As explorações ou os NPS em produção extensiva de-
vem dispor de um local destinado à mudança de vestuá-
rio e de um parque de retenção ou instalações fixas com 
capacidade para alojar o efectivo autorizado, devendo, o 
mesmo, cumprir as seguintes condições:

1) Ficar implantado em local sem restrições ambientais 
ou sanitárias, afastado de actividades que, pela sua natu-
reza, ponham em risco a segurança sanitária dos efectivos;

2) A sua implantação deve garantir um afastamento 
mínimo, não inferior a 50 m contados da periferia destas 
instalações à estrema da propriedade e não inferior a 25 m 
de vias de comunicação, sem prejuízo de outras distâncias 
previstas em legislação específica;

3) Estar localizado na propriedade ou numa das proprie-
dades onde se situam as pastagens que justificam a adopção 
da produção extensiva, e dispor, por cada reprodutor ou por 
dois porcos de engorda, de uma área com mais de 5 m2, 
assegurando que pelo menos 1 m2 desta área é sombreada 
ou coberta;

4) Ser compartimentado de acordo com o plano de pro-
dução;

5) Dispor de sistema de abastecimento de água, com 
qualidade adequada, que assegure o abeberamento dos 
animais;

6) Dispor de sistema de alimentação complementar, com 
a capacidade adequada ao efectivo a instalar;

7) Ambos os sistemas atrás mencionados terão de ser 
de fácil manutenção, limpeza e desinfecção;

8) Possuir um parque de quarentena, podendo ser utili-
zado o parque de retenção, quando este não está em uso;

9) Possuir, junto ao parque de retenção, um parque e 
cais, fixo ou amovível, que permita a inspecção e carga 
dos animais, bem como um necrotério para depósito dos 
animais mortos que aguardam a recolha ou a eliminação.

Artigo 16.°
Parques de pastoreio de suínos

Os parques de pastoreio para suínos devem obedecer 
aos seguintes requisitos:

1) As vedações exteriores dos parques de pastoreio de-
vem assegurar de forma eficiente a contenção dos animais 
e serem concebidas de forma a evitar traumatismos nos 
animais ou nas pessoas;

2) Estarem compartimentados de forma a promover a 
rotação das pastagens;

3) Devem possuir o menor número possível de pontos 
de acesso, os quais devem ser mantidos encerrados e assi-
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nalados com tabuletas de proibição de entrada de pessoas 
e viaturas estranhas ao seu funcionamento;

4) Cada parque deve dispor de condições de abebera-
mento e de alimentação complementar, que podem ser 
asseguradas por equipamentos móveis adequados.

Artigo 17.°
Produção temporária em montanheira

1 — Nas explorações ou NPS temporários, em produção 
extensiva que utilizam o pastoreio no seu processo produtivo, 
a autorização está dependente da verificação das característi-
cas do plano de produção e das disponibilidades alimentares 
que justifiquem o efectivo pretendido, bem como da existên-
cia de um parque de retenção ou de uma instalação fixa que 
permita o alojamento da totalidade do efectivo.

2 — Estas explorações ou NPS têm de assegurar que 
os parques de retenção ou as instalações fixas garantam os 
distanciamentos previstos no n.º 2 do artigo 10.º

3 — A autorização da produção temporária em monta-
nheira pode ser renovada uma vez no mesmo ciclo anual, 
se for justificada a disponibilidade alimentar que suporte 
o sistema de produção extensiva.

4 — À tramitação processual referente à instrução do processo 
de declaração prévia aplica -se o disposto no artigo 30.º, relativo 
à dispensa de projecto, e no artigo 32.º, relativo à dispensa de 
consultas, do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
desde que seja elaborado um termo de responsabilidade subscrito 
pelo requerente no qual declare conhecer e cumprir todos os 
condicionamentos legais e regulamentares aplicáveis, nomeada-
mente os relativos às condições hígio -sanitárias e de bem -estar 
animal da exploração.

SECÇÃO IV

Classe 3

Artigo 18.º
Condições das instalações e de funcionamento

A produção de suínos em exploração ou NPS da classe 3 
deve assegurar as seguintes condições:

1) As instalações devem permitir a separação destes 
animais face a outros animais de espécies diferentes, exis-
tentes na exploração pecuária;

2) As instalações não devem estar localizadas na zona 
limpa de outras explorações ou NP ou de outras actividades 
pecuárias de classe superior;

3) Assegurar o cumprimento das medidas hígio -sanitárias 
de bem -estar animal, de higiene pública veterinária e de con-
trolo oficialmente estabelecido por legislação específica;

4) Possuir necrotério ou condições para depósito dos 
animais mortos na exploração e que aguardam a recolha 
ou a eliminação;

5) Possuir sistema de armazenagem dos efluentes pro-
duzidos, se aplicável.

SECÇÃO V

Condições particulares para a produção de outros suídeos

Artigo 19.º
Condições das instalações e de funcionamento

Às explorações ou aos NP de outros suídeos, nomea-
damente de espécies cinegéticas, aplicam -se as condições 

previstas neste diploma, com as devidas adaptações, tendo 
em consideração a classe e o sistema de exploração e o tipo 
de produção desenvolvido, devendo as condições particu-
lares de cada espécie ser determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária, no âmbito das condições hígio -sanitárias e 
de bem -estar animal, e pela Autoridade Nacional Florestal 
no caso das espécies cinegéticas.

CAPÍTULO III

Entrepostos e centros de agrupamento

SECÇÃO I

Entrepostos

Artigo 20.º

Classificação dos entrepostos

Os entrepostos de suínos são classificados em:
1) Para abate — quando destinados unicamente a agru-

par suínos destinados a abate imediato;
2) Para exploração em vida — quando destinados ex-

clusivamente a agrupar e a constituir lotes de suínos des-
tinados a explorações ou NPS de recria e acabamento.

Artigo 21.º

Condições de implantação

Os entrepostos devem ser localizados de acordo com 
as normas definidas para as explorações, previstas no ar-
tigo 4.º para a classe 1 e no artigo 10.º para a classe 2, 
respectivamente.

Artigo 22.º

Condições das instalações

1 — As instalações devem dispor de:
a) Uma vedação implantada a uma distância mínima de 

5 m das instalações, de forma a criar uma área de segurança 
sanitária envolvente;

b) Uma única entrada para o pessoal e viaturas, dotada 
de pedilúvio e ou rodilúvio e o menor número possível 
de pontos de acesso, os quais devem ser assinalados com 
tabuletas de proibição de entrada de pessoas e veículos 
estranhos às instalações, que apenas serão utilizados em 
situações de comprovada urgência;

c) De parques, fixos ou amovíveis, respeitando as nor-
mas do bem -estar animal e permitindo o processamento 
adequado de separação e de movimentação dos animais;

d) De condições para o isolamento de animais que sejam 
identificados como doentes ou acidentados;

e) De depósito ou local de armazenamento de rações e 
outros produtos ou materiais necessários ao funcionamento 
dos entrepostos de suínos.

2 — As instalações devem ainda:
a) Obedecer às condições previstas no artigo 6.º, com 

as devidas adaptações;
b) Ser compartimentadas em sectores, de acordo com 

o tipo de animais, de modo a permitir a realização de 
limpezas e vazios sanitários entre cada grupo que, conse-
cutivamente, venha a utilizar o mesmo sector;

c) Assegurar a existência de parque e cais, fixo ou amo-
vível, para inspecção e carga dos animais;
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d) Possuir um vestiário dotado de instalações sanitárias, 
localizado junto à vedação, bem como de instalações para 
apoio administrativo e arquivo de documentos;

e) Possuir necrotério para depósito dos animais mortos 
no entreposto e que aguardam a recolha ou a eliminação;

f) Possuir um local para lavagem e desinfecção das via-
turas de transporte de suínos, localizado fora da vedação, 
e de um local de armazenagem para os efluentes pecuá-
rios, caso não sejam apresentados sistemas alternativos 
de gestão;

g) Possuir infra -estruturas e equipamentos que permitam 
implementar o plano de gestão de efluentes pecuários que 
é proposto, nos termos da portaria de gestão de efluentes 
pecuários.

Artigo 23.º
Equipamentos

Os entrepostos devem estar equipados com:
a) Sistema de pressão móvel para a lavagem e ou de-

sinfecção das instalações;
b) Equipamento de pulverização para aplicação de de-

sinfectantes ou insecticidas;
c) Sistema de controlo de insectos, roedores e aves;
d) Manga para contenção de animais que permita rea-

lizar as operações de maneio e controlo;
e) Bebedouros e comedouros, de fácil limpeza e desin-

fecção e adequados aos animais alojados, fixos ou amo-
víveis, em todos os parques.

Artigo 24.º
Condições específicas de funcionamento

Os entrepostos devem assegurar as seguintes condições 
específicas de funcionamento:

1) As instalações dos entrepostos devem ser reserva-
das exclusivamente para esse fim e os animais só podem 
permanecer no entreposto pelo período indispensável à 
realização das operações inerentes ao objectivo do entre-
posto, nunca ultrapassando os sete dias;

2) Assegurar um vazio sanitário de 24 horas, cada 
sete dias, por cada sector independente da instalação, com 
o seu total esvaziamento, limpeza e desinfecção;

3) Proceder à lavagem e desinfecção dos parques até 
48 horas após a saída dos animais, e outras operações de 
defesa sanitária e ambiental que sejam determinadas pelos 
serviços competentes;

4) Os entrepostos só podem operar com animais pro-
venientes de explorações com classificação sanitária dife-
rente, desde que estes animais se destinem exclusivamente 
a abate imediato;

5) Os entrepostos não podem operar com animais des-
tinados à reprodução;

6) Os detentores devem assegurar a marcação de todos 
os suínos com a marca de exploração atribuída ao entre-
posto, antes da sua saída.

SECÇÃO II

Centros de agrupamento

Artigo 25.º
Condições de instalação e funcionamento

1 — As instalações e o funcionamento dos centros de 
agrupamento de suínos devem assegurar as condições 

previstas para os entrepostos nos artigos 22.º a 24.º, com 
as devidas adaptações.

2 — A adaptação das condições atrás referidas é deter-
minada caso a caso pela Direcção -Geral de Veterinária, 
tendo em consideração as condições sanitárias da região.

3 — Aos médicos veterinários municipais é atribuída a 
responsabilidade dos centros de agrupamento que se reali-
zem em locais sujeitos ao seu controlo e fiscalização.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

Artigo 26.º
Responsabilidade sanitária

No âmbito da responsabilidade sanitária das explorações 
ou dos NPS, ou dos entrepostos e centros de agrupamento 
de suínos, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 49.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, o produ-
tor deve permitir que o médico veterinário responsável 
sanitário da exploração possa assegurar as seguintes atri-
buições:

1) Manter -se no permanente conhecimento do funciona-
mento dos estabelecimentos, no âmbito das condições hígio-
-sanitárias e de bem -estar animal praticadas na exploração 
ou no NPS, centro de agrupamento ou entreposto;

2) Controlar a execução do programa hígio -sanitário e 
de profilaxia das principais doenças infecto -contagiosas 
e da biossegurança das instalações;

3) Assegurar a certificação sanitária em vida dos ani-
mais da exploração ou do NPS, centro de agrupamento ou 
entreposto, quando requerida, e de acordo com as deter-
minações da DGV;

4) Dar cumprimento ao legalmente disposto no que se 
refere a doenças de declaração obrigatória, tomando as 
providências imediatas determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária;

5) Colaborar na realização de acções no âmbito sanitá-
rio, de bem -estar animal e de higiene pública veterinária, 
solicitadas pela DGV;

6) As atribuições dos responsáveis sanitários podem 
ser alteradas por despacho a publicar pelo director -geral 
de Veterinária, tendo em consideração a sua adaptação às 
condições sanitárias que sejam observadas.

Artigo 27.º
Condições de reclassificação das explorações pecuárias

1 — No âmbito da reclassificação das actividades pe-
cuárias já licenciadas, conforme previsto no n.º 3 do ar-
tigo 66.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novem-
bro, os 30 % de aumento da capacidade ou dos efectivos 
explorados podem ser satisfeitos pelo aumento na mesma 
exploração ou NPS, ou noutros NP da mesma ou de outras 
espécies pecuárias, situados na mesma exploração pecuária.

2 — Para efeitos de validade das licenças ou títulos 
atribuídos, a data de licenciamento corresponde à data 
de instrução favorável referida no n.º 4 do artigo 66.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, que su-
portou o processo de reclassificação, excepto se já existir 
outro termo de licença de exploração previsto no âmbito 
do regime PCIP.

3 — As actividades pecuárias cujos processos de licen-
ciamento se iniciaram ainda no âmbito de anteriores regi-
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mes, e a cuja conclusão se aplica o artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, beneficiam do 
período de 18 meses previsto no n.º 2 do artigo 66.º, deste 
Decreto -Lei, para adaptação e cumprimento das normas 
regulamentares do actual regime.

Artigo 28.º
Condições de regularização das actividades pecuárias

1 — Aos processos de regularização previstos no ar-
tigo 67.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, pode ser aplicada, no âmbito da proposta de 
decisão prevista no artigo 71.º do referido Decreto -Lei, a 
determinação, caso a caso, das condições de implantação 
e das instalações existentes, desde que sejam reunidos 
pareceres favoráveis das autoridades com competência 
na matéria.

2 — Na determinação do montante da taxa prevista na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, não se incluem, na fixação dos factores 
de serviços previstos no n.º 1 do quadro II do anexo IV, as 
capacidades (CN) correspondentes às actividades já licen-
ciadas nos anteriores regimes.

Artigo 29.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, sem prejuízo da sua aplicação aos proces-
sos de licenciamento em curso, ao abrigo dos artigos 76.º 
e 82.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado 
Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 21 de Maio de 
2009. 

 Portaria n.º 637/2009
de 9 de Junho

No Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
foram estabelecidas as condições gerais para o exercí-
cio das actividades pecuárias, tendo em consideração o 
respeito pelas normas do bem -estar animal, da defesa 
hígio -sanitária dos efectivos, a salvaguarda da saúde, a 
segurança de pessoas e bens, a qualidade do ambiente 
e o ordenamento do território, num quadro de susten-
tabilidade e de responsabilidade social dos produtores 
pecuários.

Relativamente aos impactes negativos dos efluentes 
pecuários no ambiente, o referido decreto -lei e a portaria 
aplicável à gestão de efluentes pecuários especificam os 
requisitos a cumprir neste domínio, nomeadamente o tipo 
de explorações pecuárias que obrigatoriamente devem 
possuir um plano de gestão de efluentes pecuários.

Interessa agora definir para a produção de aves de ca-
poeira e de aves cinegéticas de capoeira, as normas regu-
lamentares que estas actividades devem assegurar, tendo 
em consideração as condições específicas a que devem 
obedecer as instalações para alojamento dos animais e as 
suas condições de funcionamento, assegurando também 
o cumprimento dos critérios previstos no âmbito da legis-
lação de higiene.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo da alínea c) 

do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto, definições e classificação

Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria estabelece as normas regulamentares 
aplicáveis à actividade de detenção e produção pecuária 
ou actividades complementares de animais de espécies 
avícolas nas explorações e nos núcleos de produção de 
aves (NPA), bem como nos entrepostos e nos centros de 
agrupamento para aves, nos termos da alínea c) do n.º 2 
do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de No-
vembro.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Aves de capoeira» as galinhas, perus, pintadas, 
patos, gansos, codornizes, pombos, faisões, perdizes e 
avestruzes criados ou mantidos em cativeiro com vista 
à sua reprodução, produção de carne ou de ovos para 
consumo;

b) «Aves cinegéticas de capoeira» os faisões, perdizes, 
codornizes e patos criados ou mantidos em cativeiro para 
a produção de caça visando o repovoamento, largada ou 
a utilização em campos de treino de caça;

c) «Ovos de incubação» os ovos produzidos pelas aves 
referidas no presente artigo e destinados a serem incubados 
para produção de aves do dia;

d) «Aves do dia» as aves com idade inferior a 72 horas 
e que, excepto os patos Barbarie, não foram alimentadas;

e) «Aves de reprodução» as aves com mais de 72 horas, 
destinadas à produção de ovos de incubação;

f) «Aves de produção ou rendimento» as aves com mais 
de 72 horas, destinadas à produção de carne e de ovos de 
consumo;

g) «Aves de recria» as aves em crescimento até à idade 
de postura ou de reprodução;

h) «Aves de abate» as aves conduzidas directamente ao 
matadouro para serem abatidas para consumo;

i) «Galinhas poedeiras» as aves da espécie Gallus gallus 
que tenham atingido a maturidade sexual, sendo criadas 
para a produção de ovos de consumo;

j) «Bando» o conjunto de aves de uma mesma espécie, 
raça, estirpe e idade, com o mesmo estatuto sanitário e imu-
nológico, criadas no mesmo local ou recinto e que consti-
tuem uma única unidade epidemiológica, sendo que no caso 
de aves de capoeira mantidas em baterias, o bando inclui 
o conjunto das aves que partilham o mesmo volume de ar;

l) «Capacidade de incubação» número máximo de ovos 
para incubar que podem ser colocados de uma só vez em 
todas as incubadoras existentes no centro de incubação 
(excluindo a eclosão);

m) «Centro de incubação» as instalações cuja activi-
dade consiste na incubação e eclosão de ovos com vista à 
obtenção de aves do dia;

n) «Incubadora de baixa capacidade» quando se des-
tinam a incubar ovos para obtenção de aves de autocon-
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sumo, ornamentais e cinegéticas, bem como para venda 
em mercado rural, com uma capacidade de incubar inferior 
a 1000 ovos;

o) «Núcleo de produção avícola (NPA)» a estrutura 
produtiva, integrada numa exploração pecuária, orientada 
para a produção ou detenção de animais de uma só espé-
cie avícola e de uma única actividade, sujeita a maneio 
produtivo e sanitário próprio e segregado das restantes 
actividades da exploração;

p) «Capacidade instalada» o efectivo máximo, em CN, 
para o qual a instalação está autorizada nos termos da 
licença de exploração, correspondendo à capacidade li-
cenciada;

q) «Capacidade utilizada» o efectivo médio, em CN, 
referenciado aos animais presentes na exploração pecuária, 
de acordo com as classes definidas por espécie e tipo de 
animal (tabela n.º 2 do anexo II do REAP);

r) «Centro de agrupamento» os locais, tais como feiras 
e mercados, exposições, concursos pecuários ou os locais 
de venda de aves de capoeira, onde são agrupadas aves 
de capoeira, provenientes de diferentes explorações, com 
vista ao seu comércio, exposição ou outras actividades 
não produtivas;

s) «Entreposto de aves» as instalações onde as aves de 
capoeira são agrupadas com o objectivo de constituição 
de lotes para abate ou para expedição, destinadas à recria 
ou acabamento, sendo detidas por um comerciante ou 
produtor de mercado rural;

t) «Produtor de mercado rural» as explorações ou os 
NPA que se dedicam à prática de criação de aves de capo-
eira para serem comercializadas com idades inferiores à 
idade de abate geralmente praticada, ou idade de postura, 
em feiras e mercados e cujo destino usual é o abastecimento 
de entidades que as exploram para o seu autoconsumo, 
segundo o modelo rural tradicional;

u) «Pavilhão» a instalação coberta, dividida ou não em 
parques, com um único sistema de produção, com aves da 
mesma espécie, no âmbito de uma exploração ou do NPA;

v) «Barreira sanitária» o conjunto de anexos de defesa 
sanitária, constituídos por vedação exterior com altura 
mínima de 1,2 m, em muro ou rede de malha de arame, 
filtro sanitário, armazéns ou silos para armazenagem de 
rações ou outros materiais necessários ao funcionamento 
da exploração ou do NPA, destinados a assegurar a sua 
biossegurança e a evitar a entrada ou a eventual fuga de 
animais;

x) «Biossegurança sanitária» o conjunto de medidas 
relacionadas com as instalações e com o maneio orienta-
das para proteger as aves presentes na exploração ou no 
NPA, da entrada e difusão de doenças infecto -contagiosas 
e parasitárias;

z) «Filtro sanitário» a zona de acesso a cada exploração 
ou NPA, de passagem obrigatória do pessoal afecto às 
instalações de alojamento dos animais, provida de meios 
destinados à mudança de vestuário e calçado, e se a dimen-
são o justifique, também equipada com duche e desinfecção 
bem como de um pedilúvio ou tapete sanitário de material 
absorvente para a desinfecção do calçado, instalada obri-
gatoriamente na barreira sanitária ou na entrada de cada 
pavilhão;

aa) «Plano de produção» o documento em que sejam 
descritas as orientações produtivas e zootécnicas a se-
rem desenvolvidas na exploração ou no NPA, tendo em 
consideração nomeadamente, a estrutura do efectivo, as 
opções alimentares e de maneio reprodutivo, o programa 

hígio -sanitário, bem como as perspectivas de produtividade 
do efectivo explorado;

bb) «Vias de comunicação» todas as vias da rede viária 
municipal ou nacional de acesso público.

Artigo 3.º
Classificação da actividade pecuária

1 — A actividade avícola é classificada nas classes 1, 
2 ou 3, de acordo com a dimensão do efectivo pecuário, 
ou a capacidade de instalação inerente ao exercício da 
actividade, e o sistema de exploração, conforme definido 
no anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de No-
vembro.

2 — As explorações ou os NPA, de acordo com o sis-
tema de exploração e modo de criação que utilizam, são 
classificados da seguinte forma:

a) Produção de ovos — nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 589/2008, da Comissão, de 23 Junho, relativo às 
normas de comercialização de ovos:

I) Exploração intensiva:

i) Modo de criação em gaiolas;
ii) Modo de criação em gaiolas melhoradas;
iii) Modo de criação no solo;

II) Exploração extensiva:

i) Modo de criação ao ar livre;

b) Produção de carne — nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 543/2008, da Comissão, de 16 de Junho, que 
estabelece as normas de comercialização para a carne de 
aves de capoeira:

I) Exploração intensiva:

i) Todos os modos de criação não considerados exten-
sivos;

II) Exploração extensiva:

i) Produção em semiliberdade;
ii) Produção extensiva em interior;
iii) Produção ao ar livre;
iv) Produção em liberdade;

c) O sistema de produção extensiva pode ainda ser 
atribuído a outros sistemas que utilizem o pastoreio ou 
desenvolvam a actividade com baixa intensidade produtiva 
ou baixa densidade animal.

3 — As explorações e os NPA, de acordo com o tipo 
de produção ou orientação zootécnica, são classificados 
da seguinte forma:

a) Selecção — quando se dedicam, mediante programas 
genéticos, à obtenção de aves de reprodução que se desti-
nam à produção de ovos de incubação com vista à obtenção 
de aves de multiplicação a nível avós ou a nível pais;

b) Multiplicação — quando se dedicam, a partir de aves 
de multiplicação, à produção de ovos de incubação des-
tinados à obtenção de aves de multiplicação a nível pais 
ou aves de produção, consoante provém, respectivamente, 
de aves de multiplicação a nível avós ou de aves de mul-
tiplicação a nível pais;
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c) Recria — quando se dedicam à criação de aves até à 
idade de postura ou de reprodução;

d) Produção — quando se dedicam, a partir de aves 
de capoeira e de acordo com a sua aptidão, à produção 
de carne ou de ovos de consumo, mediante recria e ou 
acabamento na própria exploração, em uma ou mais NPA 
da exploração;

e) Produção de aves cinegéticas — quando se dedicam 
à produção de aves cinegéticas de capoeira.

4 — As explorações e os NPA podem ainda ser classi-
ficados tendo em consideração os métodos de produção, 
nomeadamente o de produção biológica ou outros, pre-
vistos em normativos específicos, a que a exploração ou 
o NPA tenha voluntariamente aderido.

5 — Incluem -se sempre na classe 1, conforme previsto 
no n.º 3 do n.º 2.º do anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro:

a) A exploração ou NPA com uma área útil coberta de 
alojamento para produção superior a 2500 m2;

b) A exploração ou NPA de Selecção e ou Multiplicação;
c) A exploração ou NPA dedicados à reprodução de 

espécies de aves cinegéticas em cativeiro ou semicativeiro, 
previstas no âmbito do Decreto -Lei n.º 201/2005, de 24 de 
Novembro, com capacidade superior a 75 CN;

d) O centro de incubação de aves com capacidade das 
incubadoras superior a 1000 ovos.

6 — As explorações ou NPA da classe 3 não são clas-
sificados quanto ao sistema de exploração.

CAPÍTULO II

Condições a observar pelas explorações 
ou NP de aves

SECÇÃO I

Classe 1

Artigo 4.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edifica-
ção (RJUE) ou nos Instrumentos de Gestão Territorial, 
as explorações ou os NPA devem assegurar as seguintes 
condições de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou 
de NPA a menos de 200 m de instalações de terceiros, 
designadamente outras instalações de explorações ou NP, 
centros de agrupamento, entrepostos, matadouros, unidades 
intermédias ou de transformação de subprodutos animais, 
oficinas de preparação de carnes e outros produtos de ori-
gem animal, fábricas de alimentos compostos para animais 
e estações de tratamento de águas residuais que não estejam 
associadas à própria exploração, sem prejuízo de outras 
distâncias previstas em legislação específica, contados da 

periferia das instalações de alojamento dos animais que 
integram a exploração ou o NPA;

3) O número anterior não se aplica aos centros de ins-
pecção e classificação de ovos, a unidades de produção 
de alimentos compostos para animais e a instalações au-
torizadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de Outubro, 
quando fizerem parte integrante da mesma exploração 
pecuária;

4) As diversas actividades das explorações e dos NPA 
eventualmente existentes (incubação, multiplicação, cria, 
recria e postura) e as instalações afectas a cada uma, devem 
ser separadas em função das condições topográficas do 
local ou outras condicionantes locais, de forma a assegu-
rar uma separação física e funcional entre os centros de 
incubação e as instalações destinadas a outras actividades;

5) É interdita a ampliação de instalações ou a construção 
de novas instalações para aves, a menos de 100 m contados 
da periferia das instalações de alojamento dos animais, 
que integram a exploração ou o NPA, face à extrema da 
propriedade e a menos de 25 m de vias de comunicação, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica;

6) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas do 
local ou outras circunstâncias o justificarem e, desde que, 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
e mediante os pareceres favoráveis das autoridades com 
as competências relacionadas.

Artigo 5.º
Condições das instalações

As explorações ou os NPA têm de assegurar as seguintes 
condições:

1) Possuir uma barreira sanitária, implantada a uma 
distância mínima de 5 m das instalações de alojamento 
dos animais, que assegure a protecção da exploração ou 
do NPA, de forma a evitar o contacto com outros animais;

2) Possuir um filtro sanitário dotado de instalações sa-
nitárias, implantado de modo a constituir o único acesso 
às instalações, de forma a poder ser atribuída autonomia 
sanitária, no âmbito da exploração ou do NPA;

3) Depósito ou local destinado à armazenagem de ali-
mentos e outros produtos necessários ao funcionamento 
da exploração ou do NPA;

4) A zona de acesso dos veículos deve ser dotada de 
rodilúvio ou outro sistema de desinfecção;

5) Caso sejam previstos outros eventuais pontos de 
acesso na barreira sanitária, estes devem ser mantidos 
encerrados e assinalados com tabuletas de proibição de 
entrada de pessoas e veículos estranhos à exploração;

6) A existência de necrotério para depósito dos cadáve-
res de aves que aguardam a eliminação conforme regras 
definidas pela Direcção -Geral de Veterinária;

7) Se a exploração possuir sistema próprio de elimi-
nação de cadáveres, este deverá estar localizado fora da 
barreira sanitária;

8) No caso em que a eliminação dos cadáveres de ani-
mais seja realizada por incineração, esta deverá assegu-
rar o cumprimento dos requisitos do Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 3 de Outubro, e os do Decreto -Lei n.º 78/2004 de 3 
de Abril, relativo às emissões atmosféricas, bem como 
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os do Decreto -Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, caso haja 
incorporação de resíduos na instalação de incineração;

9) No caso em que a exploração pecuária possua insta-
lações de combustão cuja potência instalada seja sujeita 
ao Decreto -Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, na sua 
actual redacção, fica obrigada à obtenção de título de emis-
são de gases com efeito de estufa e ao cumprimento dos 
requisitos do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril;

10) Possuir infra -estruturas e equipamentos que per-
mitam implementar o plano de gestão de efluentes pecu-
ários que é proposto, nos termos da portaria de gestão de 
efluentes pecuários.

Artigo 6.º
Disposições sobre as instalações de alojamento

As instalações destinadas a alojar aves devem possuir 
os seguintes requisitos fundamentais:

1) Serem construídas de forma a assegurar condições 
de isolamento térmico e higrométrico, bem como serem 
de fácil limpeza e desinfecção, sendo que as paredes e o 
pavimento deverão manter -se íntegros e lisos;

2) Estarem dimensionadas de modo a disporem das 
estruturas que assegurem o correcto cumprimento do plano 
de produção proposto, tendo em consideração a legislação 
vigente em matéria de bem -estar animal;

3) Disporem de meios que permitam assegurar o con-
trolo da ventilação, temperatura, humidade e luminosidade, 
de acordo com o sistema de produção;

4) Disporem de sistema de abastecimento de água que 
assegure a eficiente lavagem das instalações e de água com 
qualidade adequada para o abeberamento dos animais;

5) Sempre que o sistema de produção o justifique, as 
instalações devem estar dotadas de sistema de recolha e 
drenagem dos efluentes pecuários constituído por colecto-
res fechados, para reservatórios ou sistemas adequados de 
gestão de efluentes, situados fora da barreira sanitária, nos 
termos da portaria de gestão de efluentes pecuários;

6) Terem janelas e outras aberturas de arejamento guar-
necidas com rede de malha estreita, à prova de pássaros;

7) Disporem de pedilúvios ou de sistemas de desinfec-
ção do calçado à entrada de cada pavilhão;

8) Possuírem sistema de armazenagem das camas ou 
dos dejectos das aves em estrutura própria, situado fora da 
barreira sanitária, excepto nas situações justificáveis pelo 
Plano de Gestão de Efluentes entregue.

Artigo 7.º
Equipamentos

1 — O equipamento mínimo exigido para as explora-
ções ou NPA deverá contribuir para assegurar as condições 
de controlo zootécnico e hígio -sanitário dos animais e das 
instalações, devendo consistir no seguinte:

a) Possuir comedouros e bebedouros que cumpram as 
normas de bem -estar vigentes e que evitem os derrames 
para as camas;

b) Possuir equipamento para alojamento das aves de 
capoeira que cumpra as condições de bem -estar determi-
nadas na legislação vigente;

c) Possuir equipamento de lavagem por pressão que 
permita lavar as instalações;

d) Possuir equipamento de pulverização destinado à 
aplicação de desinfectantes ou insecticidas nas instalações.

2 — Caso se proceda à lavagem e desinfecção dos 
veículos de transporte dos animais após a sua descarga, na 
exploração ou no NPA, as mesmas deverão ser realizadas 
com equipamento autónomo e fora da barreira sanitária.

Artigo 8.º
Condições gerais de funcionamento

As explorações ou os NPA devem assegurar as seguintes 
condições:

1) Ser povoados apenas com aves da mesma espécie, 
idade, categoria e aptidão, de acordo com a técnica de 
produção da espécie;

2) Assegurar o cumprimento dos programas de controlo 
e prevenção das condições sanitárias e outras operações 
periódicas de defesa sanitária, que sejam determinadas 
pela Direcção -Geral de Veterinária;

3) As instalações devem ser estruturadas de forma a 
praticar a técnica «tudo dentro, tudo fora», dimensionando 
cada instalação ou unidade de produção, de acordo com 
o plano de produção;

4) Após a saída de cada bando, os pavilhões, parques ou 
locais e seus equipamentos deverão ser limpos e desinfec-
tados, de acordo com as normas de higiene e o respectivo 
plano de produção, e devem cumprir o respectivo vazio 
sanitário antes da introdução de novo bando;

5) Promover o uso eficiente da água, implementando 
medidas ou procedimentos de detecção e eliminação de 
perdas de água nas tubagens, depósitos, torneiras e outros 
equipamentos, de monitorização dos caudais e dos con-
sumos de água nos processos bem como a separação das 
águas pluviais;

6) Promover o uso eficiente da energia, implementando 
medidas de redução no âmbito das construções, equipa-
mentos e processos produtivos;

7) Promover a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e acidificantes, pela implementação de medidas 
adequadas na alimentação animal, no maneio dos efectivos 
e na gestão dos efluentes;

8) Promover um programa de controlo ambiental asse-
gurando nomeadamente o registo dos consumos de água 
e das fontes energéticas da exploração, bem como dos 
efluentes e dos resíduos produzidos na exploração;

9) Promover e manter actualizados procedimentos e ou 
equipamentos de emergência quanto a falhas de energia, 
abastecimento de água ou incidentes no sistema de recolha 
e tratamento de efluentes.

SECÇÃO II

Classe 2 — Produção intensiva

Artigo 9.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do RJUE ou nos instrumentos de gestão terri-
torial, as explorações ou os NPA com capacidade supe-
rior a 75 CN devem assegurar as seguintes condições de 
implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
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risco sanitário para os animais ou para o ambiente envol-
vente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou NPA a 
menos de 200 m de instalações de terceiros, designadamente 
outras explorações ou NPA, centros de agrupamento, entre-
postos, matadouros, unidades intermédias ou de transforma-
ção de subprodutos animais, oficinas de preparação de carnes 
e outros produtos de origem animal, fábricas de alimentos 
compostos para animais e estações de tratamento de águas 
residuais, que não estejam associadas à própria exploração, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação es-
pecífica, contados da periferia das instalações de alojamento 
dos animais que integram a exploração ou NP;

3) É interdita a ampliação de instalações ou a construção 
de novas instalações para aves a menos de 50 m contados da 
periferia das instalações de alojamento dos animais, que inte-
gram a exploração ou o NPA, face à estrema da propriedade 
e a menos de 25 m de vias de comunicação, sem prejuízo de 
outras distâncias previstas em legislação específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas do 
local ou outras circunstâncias o justificarem, e, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
que elas pretendem assegurar, mediante pareceres favorá-
veis das autoridades com competências na matéria.

Artigo 10.º
Condições das instalações

Estas instalações devem satisfazer as condições referidas 
nos artigos 5.º e 6.º, tendo em consideração o plano de pro-
dução apresentado.

Artigo 11.º
Equipamentos

O equipamento mínimo exigido para as explorações ou 
dos NPA deverá contribuir para assegurar as condições de 
controlo zootécnico e hígio -sanitário dos animais e das 
instalações, conforme disposto no artigo 7.º

Artigo 12.º
Condições gerais de funcionamento

O funcionamento das explorações ou dos NPA em re-
gime intensivo deve obedecer às condições previstas nos 

n.os 1 a 4 do artigo 8.º
Artigo 13.º

Condições das explorações ou dos NPA intensivos 
com capacidade inferior a 75 CN

Os NPA com capacidade inferior a 75 CN devem as-
segurar as condições previstas no artigo 6.º e nos n.os 1 
a 4, do artigo 8.º, bem como dispor de equipamentos e 
condições de funcionamento que permitam assegurar o 
tipo de produção previsto.

SECÇÃO III

Classe 2 — Produção extensiva

Artigo 14.º
Condições das instalações

A produção extensiva de aves prevista no n.º 2 do ar-
tigo 3.º deve assegurar, de acordo com o modo de criação, 

as condições previstas no Regulamento (CE) n.º 589/2008, 
da Comissão, de 23 de Junho, relativo às normas de comer-
cialização de ovos e do Regulamento (CE) n.º 543/2008, 
da Comissão, de 16 de Junho, que estabelece as normas 
de comercialização para a carne de aves de capoeira, de-
vendo ainda ser tomado em consideração o disposto no seu 
artigo 10.º, com as devidas adaptações, e deve assegurar 
ainda as seguintes condições:

1) Os parques de acesso das aves devem estar afastados 
das linhas de água e serem devidamente vedados de forma 
a restringir o acesso de animais silváticos, bem como a 
prevenir a fuga das aves;

2) Devem ser tomadas precauções a fim de evitar o 
arrastamento de fezes para as linhas de água;

3) Os parques exteriores de suporte à produção exten-
siva devem obedecer às condições previstas nos números 
anteriores, assegurando ainda a rotação, pelo menos 
anual, da sua utilização de forma a permitir a recupe-
ração do coberto vegetal, ou, em alternativa, deverá 
proceder -se à recolha da matéria orgânica acumulada, 
no final de cada ciclo produtivo, aplicando -se a esta 
matéria as regras previstas na portaria relativa à gestão 
de efluentes pecuários.

Artigo 15.º
Condições gerais de funcionamento

A produção extensiva de aves deve assegurar:

1) As medidas hígio -sanitárias, de bem -estar animal, de 
higiene pública veterinária e de controlo estabelecido por 
legislação específica;

2) Que a alimentação e o abeberamento sejam realizados 
de forma adequada nas instalações ou, no caso das explo-
rações ao ar livre, num refúgio, bem como permitir outras 
medidas que restrinjam o contacto das aves silvestres.

Artigo 16.º
Produção temporária de aves

1 — Nas explorações e os NP temporários de aves 
de produção em sistema extensivo, a autorização está 
dependente da verificação das características do plano 
de produção e das disponibilidades das superfícies agrí-
colas que justifiquem o efectivo pretendido, bem como 
da existência de um parque de retenção ou de uma ins-
talação fixa que permita o alojamento da totalidade do 
efectivo.

2 — A autorização da produção temporária pode ser 
renovada uma vez no mesmo ciclo anual, se for justifi-
cada disponibilidade alimentar que suporte o sistema de 
produção extensivo.

3 — À tramitação processual a aplicar à instrução 
do processo de declaração prévia aplica -se o dis-
posto no artigo 30.º, relativo à dispensa de projecto, 
e no artigo 32.º, relativo à dispensa de consultas, do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, desde 
que seja elaborado um termo de responsabilidade 
subscrito pelo requerente no qual declare conhecer e 
cumprir todos os condicionamentos legais e regula-
mentares aplicáveis, nomeadamente, os relativos às 
condições hígio -sanitárias e de bem -estar animal da 
exploração.
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SECÇÃO IV

Classe 3

Artigo 17.º
Condições das instalações e de funcionamento

A produção de aves em explorações ou em NPA da 
classe 3 deve assegurar as seguintes condições:

1) As instalações devem permitir a separação destes 
animais face a outros animais de espécies diferentes, exis-
tentes na exploração pecuária;

2) As aves devem ser mantidas separadas por espécies 
e idades;

3) As aves exóticas, ornamentais e columbídeas (pom-
bos e rolas) e outros animais devem ser criadas ou mantidas 
fora das instalações das aves de capoeira;

4) Após a saída das aves, as instalações, os dispositivos 
e equipamentos devem ser limpos e desinfectados e ser 
efectuado o respectivo vazio sanitário;

5) Dispor de meios de controlo de roedores e de insectos;
6) No caso de explorações ou NPA que não apliquem 

o princípio «tudo dentro, tudo fora» as aves adquiridas 
devem ser mantidas num local separado e aí permanecer 
durante pelo menos sete dias antes de entrarem em contacto 
com as restantes aves das instalações;

7) As instalações não devem estar localizadas na zona 
limpa de outras explorações ou NPA ou de outras activi-
dades pecuárias de classe superior;

8) Assegurar o cumprimento das medidas hígio -sanitárias, 
de bem -estar animal, de higiene pública veterinária e de 
controlo oficialmente estabelecido por legislação específica;

9) Dispor de dispositivos que impeçam as aves de con-
tactarem com aves silvestres, assegurando a sua alimenta-
ção e abeberamento dentro das instalações, ou no caso das 
explorações ao ar livre num refúgio que restrinja o contacto 
das aves silvestres com o alimento e a água;

10) Possuir sistema de armazenagem dos efluentes pro-
duzidos, se aplicável.

CAPÍTULO III

Entrepostos, centros de agrupamento e centros 
de incubação

SECÇÃO I

Entrepostos

Artigo 18.º
Condições de implantação e de funcionamento

Os entrepostos devem ser localizados de acordo com 
as normas definidas para as explorações previstas nos 
artigos 4.º e 8.º para a classe 1 e nos artigos 9.º e 12.º para 
a classe 2, conforme a classe a que pertençam, respecti-
vamente.

Artigo 19.º
Condições das instalações

As instalações devem dispor de:

1) Uma vedação, que envolva as instalações de aloja-
mento dos animais de forma a isolar estas instalações das 
áreas circundantes a, pelo menos, 5 m de afastamento;

2) Uma única entrada para o pessoal e viaturas, dotada 
de pedilúvio e ou rodilúvio e o menor número possível 
de pontos de acesso, os quais devem ser assinalados com 
tabuletas de proibição de entrada de pessoas e veículos 
estranhos às instalações, que apenas serão utilizados em 
situações de comprovada urgência;

3) Um vestiário dotado de instalações sanitárias, bem 
como de instalações para apoio administrativo e arquivo 
de documentos;

4) De dispositivos que protejam as aves de capoeira 
do contacto com vectores de doenças e do contacto com 
aves silvestres;

5) Ocupar um espaço próprio e serem construídas com 
material adequado de forma a permitir fácil limpeza, la-
vagem e desinfecção, devidamente dimensionadas com 
estruturas que assegurem o correcto cumprimento do plano 
de produção;

6) Possuir infra -estruturas e equipamentos que permitam 
implementar o plano de gestão de efluentes pecuários que 
é proposto, nos termos da portaria de gestão de efluentes 
pecuários;

7) O local de alojamento dos animais deve obedecer às 
condições previstas no artigo 6.º, com as devidas adap-
tações;

8) O local onde são armazenados os alimentos deve 
ser protegido do acesso de aves silvestres, de roedores e 
de insectos.

Artigo 20.º
Equipamentos

Os entrepostos devem estar equipados com:
1) Uma quantidade suficiente de comedouros, adequa-

damente distribuídos, que assegurem o acesso a todas as 
aves sempre que estas tenham uma permanência superior 
a doze horas no entreposto;

2) Uma quantidade suficiente de bebedouros adequada-
mente distribuídos em função da espécie alojada;

3) Instalações ou contentores para acondicionamento 
dos animais mortos que aguardam eliminação;

4) Equipamentos para lavagem de jaulas e ou caixas de 
transporte de aves, quando aplicável;

5) Equipamentos para lavagem e ou desinfecção de 
viaturas, das instalações e das jaulas, quando aplicável.

Artigo 21.º
Condições específicas de funcionamento

Os entrepostos devem assegurar as seguintes condições 
específicas:

1) As instalações dos entrepostos devem ser reservadas 
exclusivamente para esse fim e os animais só podem per-
manecer no entreposto o período indispensável à realização 
das operações inerentes ao objectivo do entreposto, nunca 
ultrapassando os sete dias.

2) O funcionamento dos entrepostos deve basear -se, 
na medida do possível, no princípio de «tudo dentro, tudo 
fora»;

3) Se albergar mais de uma espécie de aves de capoeira, 
estas devem estar claramente separadas umas das outras, 
com separação física entre elas;

4) Os entrepostos devem assegurar um vazio sanitário 
de vinte e quatro horas, cada sete dias, por cada sector 
independente da instalação, com o seu total esvaziamento, 
limpeza e desinfecção.
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SECÇÃO II

Centros de agrupamento

Artigo 22.º
Condições das instalações

Nos centros de agrupamento, as instalações devem as-
segurar as condições previstas nos artigos 18.º e 19.º, com 
as seguintes especificações:

1) Nos centros de agrupamento, as aves de capoeira 
devem estar claramente separados do alojamento de outras 
aves exóticas, ornamentais, columbídeas (pombos e rolas) 
e outros animais;

2) Os centros de agrupamento localizados em espaços 
ao ar livre, devem no mínimo dispor de dispositivos que 
impeçam o contacto entre as aves domésticas e as aves sil-
vestres, bem como de dispositivos de protecção que sirvam 
para abrigar as aves expostas de ventos que possam arrastar 
detritos e impedir o contacto das aves com o solo.

Para efeitos do presente artigo, os locais de venda das 
aves de capoeira são considerados centros de agrupa-
mento.

Artigo 23.º
Condições de funcionamento

Os centros de agrupamento devem assegurar as con-
dições previstas no artigo 21.º, com as seguintes especi-
ficações:

1) Nos centros de agrupamento localizados em espaços 
ao ar livre, as jaulas ou caixas que serviram para transportar 
as aves, não devem ser colocadas no solo e após terminada 
a venda das aves, o piso dos pontos de venda deve ser 
limpo e desinfectado;

2) Não é permitido, no mesmo centro de agrupamento, o 
alojamento ou venda, em simultâneo, de aves de capoeira 
e aves exóticas, ornamentais ou columbídeas (pombos e 
rolas);

3) No caso de não ser possível aplicar o princípio «tudo 
dentro, tudo fora», as aves adquiridas devem ser alojadas 
num local separado, e aí permanecer durante, pelo menos, 
sete dias, antes de entrarem em contacto com as outras aves 
existentes no centro de agrupamento, assegurando que as 
instalações ou os alojamentos sejam limpos e desinfectados 
com uma periodicidade no mínimo semanal;

4) Os tempos de permanência nos eventos ocasionais 
serão autorizados caso a caso, não podendo exceder os 
10 dias;

5) Os locais de venda ao público ficam sujeitos a to-
das as medidas hígio -sanitárias, de bem -estar animal, de 
higiene pública veterinária e de controlo oficialmente es-
tabelecido;

6) Os centros de agrupamento devem manter um registo 
de existências e deslocações (RED), conforme definido na 
alínea dd) do artigo 2.º, do Decreto -lei n.º 142/2006, de 
27 de Julho, conservado durante, pelo menos, três anos;

7) Aos médicos veterinários municipais é atribuída a res-
ponsabilidade dos centros de agrupamento que se realizem 
em locais sujeito ao seu controlo e fiscalização;

8) Condições particulares de instalações ou de funciona-
mento, a observar pelos centros de agrupamento de aves, 
podem ser determinadas caso a caso pela Direcção -Geral 
de Veterinária, tendo por base as condições sanitárias da 
região.

SECÇÃO III

Centros de incubação de ovos

Artigo 24.º
Condições das instalações

As instalações dos centros de incubação de ovos devem 
obedecer aos seguintes requisitos:

1) Ser construída com material adequado e que permita 
uma fácil limpeza, lavagem e desinfecção, sendo que as 
paredes, tecto e pavimento deverão manter -se íntegros e 
lisos;

2) Dispor de meios que permitam assegurar uma cor-
recta ventilação, temperatura, humidade, luminosidade e 
filtragem da entrada de ar;

3) As janelas ou outras aberturas de arejamento, quando 
existam, deverão estar guarnecidas com redes mosqui-
teiras;

4) Deverá dispor de dependências com capacidade ade-
quada para a realização das seguintes operações:

a) Recepção, selecção e calibragem de ovos;
b) Desinfecção de ovos;
c) Armazenagem e conservação de ovos;
d) Pré -aquecimento;
e) Incubação;
f) Eclosão;
g) Triagem, sexagem, embalagem de aves recém-

-nascidas e selagem;
h) Expedição;
i) Lavagem e desinfecção do material;
j) Armazenamento de embalagens;

5) Dispor de vestiário ou filtro sanitário (antecâmara 
de desinfecção) para pessoal, situado à entrada do edifí-
cio, em local de passagem obrigatória, provido de meios 
apropriados para mudanças de vestuário e calçado, banho 
e desinfecções;

6) Dispor de instalações sanitárias para o pessoal em 
zona suja e zona limpa.

Artigo 25.º
Condições de funcionamento

1 — Os centros de incubação de elevada capacidade 
deverão, no seu funcionamento, observar as seguintes 
regras:

a) Basear -se no princípio da circulação em sentido 
único dos ovos, do material e do equipamento móvel e 
do pessoal;

b) Colocar em cada incubadora ou eclosora ovos de 
uma só espécie e aptidão;

c) Incubar somente ovos de casca íntegra, típicos da 
espécie, estirpe, categoria e aptidão, e que obedeçam aos 
parâmetros de peso e formato aconselhados;

d) Incubar apenas ovos cuidadosamente limpos, desin-
fectados e armazenados em compartimento próprio e em 
condições técnicas adequadas;

e) Existência de um programa de controlo de qualidade 
microbiológica que permita avaliar a situação sanitária do 
centro de incubação;

f) A higiene do equipamento e das salas do centro terá 
de ser uma actividade permanente e a desinfecção terá de 
ser efectuada nas salas de incubação e eclosão, de acordo 
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com as regras a estabelecer pelo médico veterinário res-
ponsável;

g) Condicionar a admissão do pessoal no centro de 
incubação à passagem prévia através do filtro sanitário;

h) Tornar obrigatório o uso de vestuário de trabalho 
apropriado aos funcionários e o uso de vestuários protec-
tores aos visitantes;

i) Só podem abastecer -se com ovos de incubação que 
provenham de estabelecimentos de selecção ou multipli-
cação autorizados no País ou aprovados comunitariamente 
e, no caso de países terceiros, segundo listagens fornecidas 
pela União Europeia;

j) A expedição, transporte e embalagem de aves de-
vem obedecer às condições do anexo V do Decreto -Lei 
n.º 142/2006, de 27 de Julho, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

2 — As incubadoras de baixa capacidade podem ser lo-
calizadas em estruturas anexas de explorações ou de NPA.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

Artigo 26.º
Responsabilidade sanitária

No âmbito da responsabilidade sanitária das explorações 
ou dos NPA, ou dos entrepostos e centros de agrupamento 
de aves, prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 49.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, o produ-
tor deve permitir que o médico veterinário responsável 
sanitário da exploração possa assegurar as seguintes atri-
buições:

1) Manter -se no permanente conhecimento do funcio-
namento dos estabelecimentos, no âmbito das condições 
hígio -sanitárias e de bem -estar animal praticadas na explo-
ração ou no NPA, centro de agrupamento ou entreposto;

2) Controlar a execução do programa hígio -sanitário e 
de profilaxia das principais doenças infecto -contagiosas 
e da biossegurança das instalações;

3) Assegurar a certificação sanitária em vida dos animais 
da exploração ou do NP, centro de agrupamento ou entre-
posto, quando requerida e de acordo com as determinações 
da Direcção -Geral de Veterinária;

4) Dar cumprimento ao legalmente disposto no que se 
refere a doenças de declaração obrigatória, tomando as 
providências imediatas determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária;

5) Colaborar na realização de acções no âmbito sanitá-
rio, de bem -estar animal e de higiene pública veterinária 
solicitadas pela Direcção -Geral de Veterinária;

6) As atribuições dos responsáveis sanitários podem 
ser alteradas por despacho a publicar do director -geral 
de Veterinária, tendo em consideração a sua adaptação às 
condições sanitárias que sejam observadas.

Artigo 27.º
Condições de reclassificação das explorações pecuárias

1 — No âmbito da reclassificação das actividades pe-
cuárias já licenciadas, conforme previsto no n.º 3, do ar-
tigo 66.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
os 30 % de aumento da capacidade ou dos efectivos explo-

rados podem ser satisfeitos pelo aumento na mesma explo-
ração ou NPA, ou em outros NP da mesma espécie pecuária 
ou de outras, situados na mesma exploração pecuária.

2 — Para efeitos de validade das licenças ou títulos 
atribuídos, a data de licenciamento corresponde à data 
de instrução favorável referida no n.º 4 do artigo 66.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, que su-
portou o processo de reclassificação, excepto se já existir 
outro termo de licença de exploração previsto no âmbito 
do regime PCIP.

3 — As actividades pecuárias cujos processos de li-
cenciamento se iniciaram ainda no âmbito de anterio-
res regimes, e a cuja conclusão se aplica o artigo 76.º do 
Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, beneficiam 
do período de 18 meses previsto no n.º 2 do artigo 66.º 
deste decreto -lei, para adaptação e cumprimento das nor-
mas regulamentares do actual regime.

Artigo 28.º
Condições de regularização das actividades pecuárias

1 — Aos processos de regularização previstos no ar-
tigo 67.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, podem ser aplicadas, no âmbito da proposta 
de decisão prevista no artigo 71.º do referido decreto -lei, 
derrogações ao disposto nos artigos 4.º a 6.º, 9.º, 10.º, 18.º, 
19.º, 22.º e 24.º sobre as condições de implantação e das 
instalações, desde que sejam reunidos pareceres favoráveis 
das autoridades com competências na matéria.

2 — Na determinação do montante da taxa pre-
vista na alínea j) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro, não se incluem, na 
fixação dos factores de serviços previstos no n.º 1 do 
quadro II do anexo IV, as capacidades (CN) corresponden-
tes às actividades já licenciadas nos anteriores regimes.

Artigo 29.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, sem prejuízo da sua aplicação aos proces-
sos de licenciamento em curso, ao abrigo dos artigos 76.º 
e 82.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário de 
Estado Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 21 de 
Maio de 2009. 

 Portaria n.º 638/2009
de 9 de Junho

No Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, fo-
ram estabelecidas as condições gerais para o exercício das 
actividades pecuárias, tendo em consideração o respeito 
pelas normas do bem -estar animal, a defesa hígio -sanitária 
dos efectivos, a salvaguarda da saúde, a segurança de 
pessoas e bens, a qualidade do ambiente e o ordenamento 
do território, num quadro de sustentabilidade e de respon-
sabilidade social dos produtores pecuários.

Relativamente aos impactes negativos dos efluentes 
pecuários no ambiente, o referido decreto -lei e a portaria 
aplicável à gestão de efluentes pecuários especificam os 
requisitos a cumprir neste domínio, nomeadamente o tipo 
de explorações pecuárias que obrigatoriamente devem 
possuir um plano de gestão de efluentes pecuários.
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Interessa agora definir para a produção de bovinos, 
ovinos e caprinos as normas regulamentares que estas 
actividades devem assegurar, tendo em consideração, 
nomeadamente, as condições específicas a que devem 
obedecer as instalações para alojamento dos animais e as 
suas condições de funcionamento, assegurando também 
o cumprimento dos critérios previstos no âmbito da legis-
lação de higiene.

Assim:
Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, ao abrigo da alínea a) 
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, o seguinte:

CAPÍTULO I

Objecto, definições e classificação

Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria estabelece as normas regulamen-
tares aplicáveis à actividade de detenção e produção pe-
cuária, ou actividades complementares, de animais das 
espécies bovina, ovina e caprina nas explorações e nos 
núcleos de produção de bovinos (NPB) ou núcleos de 
produção de ovinos e caprinos (NPOC), bem como nos 
entrepostos e nos centros de agrupamento autorizados 
para estas espécies animais, nos termos da alínea a) do 
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro.

Artigo 2.º
Definições

Para efeitos do disposto na presente portaria, entende-
-se por:

a) «Vaca» uma fêmea da espécie bovina com mais de 
24 meses de idade ou que já tenha parido;

b) «Touro» um macho da espécie bovina com mais de 
24 meses de idade e destinado à reprodução ou lide;

c) «Novilho(a)» um animal da espécie bovina com mais 
de 6 e menos de 24 meses de idade e que ainda não tenha 
parido;

d) «Boi» um macho da espécie bovina com mais de 
24 meses de idade e destinado ao trabalho ou à produção 
de carne;

e) «Vitelo(a)» uma cria da espécie bovina que esteja em 
aleitamento ou até aos 6 meses de idade;

f) «Ovelha» uma fêmea da espécie ovina com mais de 
12 meses de idade ou que já tenha parido;

g) «Cabra» uma fêmea da espécie caprina com mais de 
12 meses de idade ou que já tenha parido;

h) «Borrego(a)» uma cria da espécie ovina quando em 
aleitamento ou até aos 3 meses de idade;

i) «Cabrito(a)» uma cria da espécie caprina quando em 
aleitamento ou até aos 3 meses de idade;

j) «Ovino ou caprino de carne» um animal da espécie 
ovina ou caprina cujo objectivo produtivo seja a produ-
ção de carne, destinado à recria e acabamento e posterior 
abate;

l) «Malato(a)» um animal da espécie ovina com mais 
de 3 e menos de 12 meses de idade em recria, destinado 
à reprodução;

m) «Chibo(a)» um animal da espécie caprina com mais 
de 3 e menos de 12 meses de idade em recria, destinado 
à reprodução;

n) «Carneiro» um macho da espécie ovina com mais de 
12 meses de idade destinado à reprodução;

o) «Bode» um macho da espécie caprina com mais de 
12 meses de idade destinado à reprodução;

p) «Vaca aleitante» uma vaca destinada à reprodução e 
aleitamento de vitelos;

q) «Núcleo de produção de bovinos (NPB)» uma es-
trutura produtiva de bovinos, integrada numa exploração 
pecuária, sujeita a maneio produtivo e sanitário próprio da 
espécie e segregado das restantes actividades da exploração;

r) «Núcleo de produção de ovinos e caprinos (NPOC)» 
uma estrutura produtiva de ovinos e caprinos, integrada 
numa exploração pecuária, sujeita a maneio produtivo 
e sanitário próprio da espécie e segregado das restantes 
actividades da exploração;

s) «Capacidade instalada» o efectivo máximo, em CN, 
para o qual a instalação está autorizada nos termos da 
licença de exploração, correspondendo à capacidade li-
cenciada;

t) «Capacidade utilizada» o efectivo médio, em CN, 
referenciado aos animais presentes na exploração pecuária, 
de acordo com as classes definidas por espécie e tipo de 
animal (tabela n.º 2 do anexo II do REAP);

u) «Centro de agrupamento» locais, tais como cen-
tros de recolha, feiras, mercados, exposições e concursos 
pecuários, onde são agrupados animais provenientes de 
diferentes explorações com vista ao comércio, exposição 
ou outras actividades não produtivas;

v) «Entreposto de ruminantes» uma instalação detida 
por um comerciante, onde bovinos, ovinos ou caprinos são 
agrupados, com o objectivo de constituir lotes para abate 
ou para unidades de produção, de recria e ou acabamento 
ou para fins lúdicos;

x) «Sala colectiva de ordenha mecânica» uma insta-
lação equiparada a uma exploração pecuária, detida por 
um titular, que assegura a ordenha de bovinos, ovinos ou 
caprinos de outros produtores e a posterior comercialização 
do leite produzido;

z) «Barreira sanitária» um conjunto de anexos de defesa 
sanitária, constituídos por vedação exterior com altura 
mínima de 1,2 m, em muro ou rede de malha de arame, 
quarentena, filtro sanitário, cais de inspecção e carga, ar-
mazéns ou silos para armazenagem de rações ou outros 
materiais necessários ao funcionamento da exploração 
ou do NP, destinados a assegurar a sua biossegurança e a 
evitar a entrada ou a eventual fuga de animais;

aa) «Biossegurança sanitária» um conjunto de medidas 
relacionadas com as instalações e com o maneio orientadas 
para proteger os animais presentes na exploração ou NP da en-
trada e difusão de doenças infecto -contagiosas e parasitárias;

ab) «Filtro sanitário» uma zona de acesso a uma ex-
ploração ou a um NP, de passagem obrigatória do pessoal 
afecto às instalações de alojamento dos animais, provida 
de meios destinados à mudança de vestuário e calçado, 
bem como de um pedilúvio ou tapete sanitário de material 
absorvente para a desinfecção do calçado, colocado na 
barreira sanitária;

ac) «Parque de retenção» qualquer instalação pecuária 
de uma exploração ou de um NP, em produção extensiva, 
que permita manter e alojar temporariamente os efecti-
vos sob vigilância e realizar intervenções sanitárias ou 
zootécnicas;
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ad) «Plano de produção» um documento em que sejam 
descritas as orientações produtivas e zootécnicas a serem 
desenvolvidas na exploração ou no NP, tendo em consi-
deração nomeadamente a estrutura do efectivo, as opções 
alimentares e de maneio reprodutivo, o programa hígio-
-sanitário, bem como as perspectivas de produtividade do 
efectivo explorado;

ae) «Vias de comunicação» todas as vias da rede viária 
municipal ou nacional de acesso público.

Artigo 3.º
Classificação da actividade pecuária

1 — As actividades pecuárias com ruminantes (bovinos, 
ovinos e caprinos) são classificadas nas classes 1, 2 ou 3, 
de acordo com a dimensão do efectivo pecuário ou a ca-
pacidade da instalação inerente ao exercício da actividade 
e ao sistema de exploração, conforme definido no anexo II 
do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

2 — As explorações ou os NP de bovinos, ou de ovinos 
e caprinos, de acordo com o sistema de exploração que 
utilizam, são classificados da seguinte forma:

a) Produção intensiva — sistema onde os bovinos, ovi-
nos ou caprinos são alojados, com reduzido recurso ao 
pastoreio no seu processo produtivo;

b) Produção intensiva ao ar livre — sistema desenvol-
vido sobre o solo, em espaço aberto, com reduzido recurso 
a instalações fixas;

c) Produção extensiva — sistema que utiliza o pasto-
reio no seu processo produtivo, com um encabeçamento 
inferior a 1,4 CN/ha, podendo este valor atingir 2,8 CN/ha, 
desde que sejam assegurados dois terços das necessidades 
alimentares do efectivo em pastoreio.

3 — As explorações e os NP de bovinos, ovinos e capri-
nos, no que diz respeito ao tipo de produção ou orientação 
zootécnica, são classificados da seguinte forma:

a) Centro de colheita de sémen — quando tem por ob-
jectivo a produção de sémen para posterior utilização em 
inseminação artificial;

b) Centro de testagem de reprodutores — cujo objectivo 
é a recria de animais com a finalidade de testar as perfor-
mances produtivas e ou reprodutivas dos animais, bem 
como a sua classificação como reprodutores aprovados 
no âmbito de programa de selecção ou de melhoramento;

c) Selecção e ou multiplicação — quando tem por objec-
tivo o melhoramento genético no âmbito de um processo 
de selecção e ou multiplicação de uma raça reconhecida, 
de acordo com os procedimentos previstos nos respectivos 
livros genealógicos ou registos zootécnicos, com vista à 
produção de reprodutores;

d) Produção de leite — quando tem por objectivo a 
produção e comercialização de leite, a partir de vacas, 
ovelhas, cabras ou outros ruminantes;

e) Produção de carne — quando tem por objectivo a 
produção de vitelos, borregos ou cabritos para recria e 
posterior abate;

f) Produção de lã, pêlo ou peles — quando tem por 
objectivo principal a produção de animais para aprovei-
tamento de lã, pêlo ou peles dos animais;

g) Viteleiro ou centro de aleitamento artificial — a ins-
talação pecuária onde são criados vitelos ou cabritos e 
borregos com recurso ao aleitamento artificial;

h) Recria e ou acabamento — quando tem por objec-
tivo unicamente a recria e ou acabamento de animais para 
posterior abate;

i) Fins lúdicos — quando tem por objectivo a manuten-
ção de animais para sua utilização em actividades de lazer 
ou de espectáculos.

4 — As explorações ou NP podem ainda ser classifi-
cados quanto aos métodos de produção, nomeadamente o 
de produção biológica ou outros, previstos em normativos 
específicos a que a exploração ou o NP tenha voluntaria-
mente aderido.

5 — Incluem -se sempre na classe 1, conforme previsto 
no n.º 3 do n.º 2.º do anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, quando se trate de:

a) Exploração ou NP, centro de colheita de sémen;
b) Exploração ou NP, centro de testagem de reprodu-

tores;
c) Entrepostos com capacidade de alojamento igual ou 

superior a 75 CN de bovinos, ovinos ou caprinos;
d) Centros de agrupamento, que funcionam com uma 

periodicidade igual ou superior a mensal, ou com capaci-
dade de alojamento superior a 75 CN de bovinos, ovinos 
ou caprinos.

6 — As explorações ou os NP da classe 3 não são clas-
sificados quanto ao sistema de exploração.

7 — Os vitelos e os cabritos ou borregos, quando em 
regime de aleitamento artificial, equivalem a metade do 
valor de equivalências para CN previsto na tabela 2 do 
anexo II do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, 
para bovinos de menos de 6 meses ou para ovino ou caprino 
jovem, respectivamente.

CAPÍTULO II

Condições a observar pelas explorações
ou NP de bovinos, ovinos ou caprinos

SECÇÃO I

Classe 1

Artigo 4.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do plano do Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação (RJUE) ou nos instrumentos de gestão territo-
rial, as explorações ou os NPB ou NPOC da classe 1 devem 
assegurar as seguintes condições de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou de 
NPB ou NPOC a pelo menos 200 m de instalações de 
terceiros, designadamente de outras instalações de ex-
plorações ou NP, entrepostos, centros de agrupamento, 
matadouros, unidades intermédias ou de transformação 
de subprodutos animais, oficinas de preparação de carnes 
e outros produtos de origem animal, fábricas de alimentos 
compostos para animais e estações de tratamento de águas 
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residuais que não estejam associadas à própria exploração, 
sem prejuízo de outras distâncias previstas em legislação 
específica, contados da periferia das instalações de aloja-
mento dos animais que integram a exploração ou o NP;

3) É interdita a construção de novas instalações para 
bovinos, ovinos ou caprinos, ou a ampliação das existentes, 
a menos de 25 m contados da periferia das instalações de 
alojamento dos animais, que integram a exploração ou 
NP, face à estrema da propriedade, bem como de vias de 
comunicação, sem prejuízo de outras distâncias previstas 
em legislação específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas 
do local ou outras circunstâncias o justificarem, desde que 
se considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária 
e mediante os pareceres favoráveis das autoridades com 
competências na matéria.

Artigo 5.º
Condições das instalações

As explorações ou NPB ou NPOC da classe 1 devem 
estar estruturados de modo a cumprir os seguintes requi-
sitos:

1) Possuir uma barreira sanitária, constituída por ve-
dação, vestiário, cais de carga e armazéns ou silos para 
armazenagem de alimentos, implantada a uma distância 
mínima de 5 m das instalações de alojamento dos animais, 
que assegure o estabelecimento de uma área de segurança 
sanitária e que condicione o acesso de pessoas e animais 
às instalações pecuárias;

2) Possuir um necrotério para depósito de animais mor-
tos na exploração e que aguardam a recolha ou a sua des-
truição, segundo normativos emitidos pela Direcção -Geral 
de Veterinária, localizado na barreira sanitária;

3) A quarentena e o necrotério, quando existam, deverão 
ter acessos independentes;

4) No caso em que a eliminação dos cadáveres de ani-
mais seja realizada por incineração, esta deverá assegu-
rar o cumprimento dos requisitos do Regulamento (CE) 
n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
3 de Outubro, e os do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de 
Abril, relativo às emissões atmosféricas, bem como do 
Decreto -Lei n.º 85/2005, de 28 de Abril, caso seja prevista 
a incorporação de resíduos na instalação de incineração;

5) No caso em que a exploração pecuária possua ins-
talações de combustão cuja potência instalada a sujeita 
ao Decreto -Lei n.º 233/2004, de 14 de Dezembro, com 
a última redacção dada pelo Decreto -Lei n.º 72/2006, 
de 24 de Março, fica obrigada à obtenção de título de 
emissão de gases com efeito de estufa e ao cumprimento 
dos requisitos do Decreto -Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril;

6) Os centros de colheita de sémen e os centros de 
testagem de reprodutores devem possuir também uma 
quarentena e um filtro sanitário localizados na barreira 
sanitária;

7) Os centros de colheita de sémen devem assegurar 
ainda as condições de autorização previstas no Decreto -Lei 
n.º 187/2004, de 7 de Agosto.

Artigo 6.º
Disposições sobre as instalações de alojamento

As instalações de alojamento de bovinos, ovinos e ca-
prinos devem possuir os seguintes requisitos fundamentais:

1) Estar dimensionadas e dispor das estruturas que as-
segurem o correcto cumprimento do disposto no plano de 
produção proposto;

2) Dispor de meios que permitam assegurar o controlo 
da ventilação, temperatura, humidade e luminosidade, de 
acordo com o sistema de produção, tendo em consideração 
a protecção dos animais nos locais de criação constantes 
no n.º 1 do artigo 4.º e no anexo A, ambos do Decreto -Lei 
n.º 64/2000, de 22 de Abril, alterado pelo Decreto -Lei 
n.º 155/2008, de 7 de Agosto, e, no caso dos viteleiros, 
ainda o disposto no Decreto -Lei n.º 48/2001, de 10 de 
Fevereiro;

3) Dispor de sistema de abastecimento de água que 
assegure a eficiente lavagem das instalações e de água 
com qualidade adequada para o abeberamento dos ani-
mais;

4) Sempre que o sistema de produção o justifique, as 
instalações devem estar dotadas de sistema de recolha e 
drenagem dos efluentes pecuários constituídos por colec-
tores fechados, para reservatórios ou sistemas adequados 
de gestão de efluentes, nos termos da portaria de gestão 
de efluentes pecuários.

Artigo 7.º
Equipamentos

1 — O equipamento mínimo exigido para as explora-
ções ou os NPB ou NPOC da classe 1 deverá contribuir 
para assegurar as condições de controlo zootécnico e hígio-
-sanitário dos animais e das instalações, adequadas ao 
número, grupo etário e espécie alojada, e que permita:

a) Proceder à carga e descarga dos animais dos veículos 
de transporte;

b) O abeberamento e a alimentação regular de todos os 
animais presentes na exploração ou NP;

c) Assegurar a protecção dos animais de eventuais con-
dições climatéricas adversas e de possíveis predadores;

d) A contenção e maneio dos efectivos e a realização das 
acções de controlo sanitário ou zootécnico dos animais.

2 — Caso se proceda à lavagem e desinfecção dos 
veículos de transporte dos animais após a sua descarga na 
exploração ou NP, estas operações deverão ser realizadas 
com equipamento autónomo e fora da barreira sanitária.

Artigo 8.º
Condições gerais de funcionamento

As explorações, os NPB ou os NPOC da classe 1 de-
vem assegurar no seu funcionamento o cumprimento das 
seguintes condições:

1) Assegurar que o acesso das pessoas à exploração ou 
aos NP classificados como centros de colheita de sémen 
ou centros de testagem é realizado unicamente pelo filtro 
sanitário, com a aplicação das necessárias medidas de 
biossegurança;

2) Assegurar o cumprimento dos programas de controlo 
e prevenção das condições hígio -sanitárias e outras opera-
ções periódicas de defesa sanitária que sejam determinadas 
pela Direcção -Geral de Veterinária;

3) Possuir e manter actualizado na exploração o res-
pectivo plano de produção, que permita, nomeadamente, 
identificar a distribuição dos animais pelos parques de 
alojamento;
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4) Promover o uso eficiente da água, implementando 
medidas ou procedimentos de detecção e eliminação 
de perdas de água nas tubagens, depósitos, torneiras e 
outros equipamentos, de monitorização dos caudais e 
dos consumos de água, bem como a separação das águas 
pluviais;

5) Promover o uso eficiente da energia, implementando 
medidas de redução no âmbito das construções, equipa-
mentos e processos produtivos;

6) Promover um programa de controlo ambiental asse-
gurando nomeadamente o registo dos consumos de água 
e das fontes energéticas da exploração, bem como dos 
efluentes e dos resíduos produzidos na exploração;

7) Promover a redução das emissões de gases com efeito 
de estufa e acidificantes, pela implementação de medidas 
adequadas na alimentação animal, no maneio dos efectivos 
e na gestão dos efluentes;

8) Promover e manter actualizados procedimentos e ou 
equipamentos de emergência quando sejam observadas 
falhas de energia do abastecimento de água ou incidentes 
no sistema de recolha e tratamento de efluentes.

Artigo 9.º
Condições das instalações de produção

intensiva ao ar livre

Quando o sistema de exploração for desenvolvido de 
forma intensiva ao ar livre, sobre o solo, os parques de 
suporte e instalações das explorações ou NP devem obede-
cer às condições previstas nos artigos 5.º a 8.º da presente 
portaria, com as devidas adaptações, devendo também 
cumprir com os seguintes requisitos:

1) A localização dos parques deve ter em consideração as 
limitações agronómicas do solo, nomeadamente o declive 
e a permeabilidade, de forma a evitar a erosão deste ou a 
contaminação das águas;

2) Possuir um sistema de contenção do eventual ar-
rastamento de efluentes pecuários gerados nos parques;

3) A área a ocupar pelos parques de alojamento dos 
animais, retiradas as áreas das edificações de apoio, deve 
corresponder a metade da área utilizável, de modo a garan-
tir a rotação, pelo menos anual, da sua utilização, ou, em 
alternativa, a matéria orgânica depositada no solo deve ser 
retirada pelo menos trimestralmente, aplicando -se a esta 
matéria as regras previstas na portaria relativa à gestão dos 
efluentes pecuários;

4) Possuir uma área de protecção ou de ensombramento 
dos animais de pelos menos 2 m2 por CN da capacidade 
de alojamento das instalações;

5) Os parques de alojamento dos animais devem estar 
afastados de cursos de água e de captações de águas par-
ticulares, tendo em consideração o disposto em legislação 
específica.

SECÇÃO II

Classe 2 — Produção intensiva

Artigo 10.º
Condições de implantação

Para além das condicionantes que sejam determinadas 
no âmbito do plano do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação (RJUE) ou nos instrumentos de gestão territo-
rial, as explorações ou os NPB ou NPOC da classe 2 em 

produção intensiva devem assegurar as seguintes condições 
de implantação:

1) As instalações devem ser implantadas em local iso-
lado, não confinante com vias de comunicação ou outras 
situações susceptíveis de serem identificadas como um 
risco sanitário para os animais ou para o ambiente en-
volvente;

2) É interdita a instalação de novas explorações ou NPB 
ou de NPOC a pelo menos 200 m de instalações de tercei-
ros, designadamente outras explorações ou NP, entrepostos, 
centros de agrupamento, matadouros, unidades de recolha 
ou transformação de subprodutos animais, oficinas de 
preparação de carnes e outros produtos de origem animal, 
fábricas de alimentos compostos para animais e estações de 
tratamento de águas residuais que não estejam associadas 
à própria exploração, sem prejuízo de outras distâncias 
previstas em legislação específica, contados da periferia 
das instalações de alojamento dos animais que integram 
a exploração ou NP;

3) É interdita a construção de novas instalações para 
estas espécies ou a ampliação das existentes, em explo-
rações ou em NP com capacidade superior a 35 CN, a 
menos de 10 m, contados da periferia das instalações de 
alojamento dos animais que integram a exploração ou o 
NP, face à estrema da propriedade ou de vias de comu-
nicação, sem prejuízo de outras distâncias previstas em 
legislação específica;

4) As distâncias referidas nos números anteriores só 
podem ser derrogadas quando as condições topográficas do 
local ou outras circunstâncias o justificarem e desde que se 
considerem satisfeitas as exigências de defesa sanitária que 
elas pretendem assegurar, mediante pareceres favoráveis 
das autoridades com competência na matéria.

Artigo 11.º
Condições das instalações

1 — As instalações das explorações, os NPB ou NPOC 
com capacidade superior a 75 CN devem satisfazer as 
condições referidas nos artigos 5.º e 6.º

2 — As explorações, os NPB ou NPOC com capacidade 
inferior a 75 CN devem adaptar as suas instalações de 
forma a obterem condições equivalentes às previstas nos 
artigos 5.º e 6.º

Artigo 12.º
Equipamentos

1 — As explorações ou os NPB ou NPOC devem pos-
suir equipamento ou estruturas, em função da dimensão do 
efectivo, que permitam assegurar as condições previstas 
no artigo 7.º

2 — Para as explorações ou os NPB ou NPOC com 
capacidade inferior a 75 CN, as estruturas de carga e des-
carga dos animais, dos meios de transporte e os sistemas 
de contenção dos mesmos podem ser asseguradas por 
terceiros, não necessitando de ser justificados.

Artigo 13.º
Condições gerais de funcionamento

O funcionamento das explorações ou dos NP em re-
gime intensivo deve obedecer às condições previstas 
nos n.os 2 e 3 do artigo 8.º, bem como outras previstas 
na legislação.
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SECÇÃO III

Classe 2 — Produção extensiva

Artigo 14.º
Condições das instalações

As explorações, os NPB e NPOC da classe 2 em produ-
ção extensiva devem garantir, em função da sua dimensão, 
as seguintes condições:

1) Possuir um parque de retenção ou instalações fixas 
que permitam assegurar, em situações excepcionais, ou 
de forma temporária o alojamento do efectivo autorizado, 
devendo estas instalações assegurar condições de protecção 
e possuir equipamentos que permitam a alimentação e o 
abeberamento dos animais em condições adequadas de 
higiene e de bem -estar animal;

2) A instalação prevista no número anterior deverá ficar 
implantada em local sem restrições ambientais ou sanitá-
rias, afastada de actividades que, pela sua natureza, ponham 
em risco a segurança sanitária dos efectivos;

3) A sua implantação deve garantir um afastamento 
mínimo, não inferior a 10 m contados da periferia destas 
instalações à extrema da propriedade e de vias de comu-
nicação, sem prejuízo de outras distâncias previstas em 
legislação específica, localizado na propriedade ou numa 
das propriedades onde se situam as pastagens que justifi-
cam a adopção da produção extensiva;

4) O parque de retenção deve ser compartimentado de 
acordo com o plano de produção;

5) As vedações exteriores dos parques de pastoreio dos 
animais devem assegurar de forma eficiente a contenção 
dos mesmos e serem concebidas de forma a evitar trau-
matismos nos animais ou nas pessoas;

6) Os parques de pastoreio dos animais devem dispor de 
sistema de abastecimento de água de qualidade adequada ao 
abeberamento dos animais e de sistema de alimentação com-
plementar, com a capacidade adequada ao efectivo a instalar;

7) Os parques de pastoreio devem estar compartimenta-
dos de forma a promover a rotação das pastagens;

8) As pastagens devem possuir o menor número possível 
de pontos de acesso, os quais devem ser mantidos encerra-
dos e assinalados com tabuletas de proibição de entrada de 
pessoas e viaturas estranhas ao seu funcionamento;

9) Possuir, junto ao parque de retenção, um parque e 
cais, fixos ou amovíveis, que permita a inspecção e carga 
dos animais;

10) Assegurar as condições de isolamento e de manu-
tenção de animais enfermos ou acidentados, separados do 
restante efectivo animal.

Artigo 15.º
Condições particulares das explorações

e NP com reduzida capacidade

Nas explorações, nos NPB ou NPOC, com capacidade 
inferior a 35 CN, podem ser aceites as seguintes situações:

1) As estruturas de carga e descarga dos animais dos 
meios de transporte e os seus sistemas de contenção po-
dem ser assegurados por terceiros, não necessitando de 
ser justificados;

2) Para explorações e NP com efectivos que utilizem 
pastoreio itinerante acompanhado, a condição de produção 
extensiva pode ser aceite sem justificação de superfícies 
forrageiras de suporte do efectivo, desde que seja verificada 

a existência de um parque de retenção ou de uma instalação 
fixa de alojamento do efectivo.

Artigo 16.º
Produção temporária de ruminantes

Na autorização das explorações, dos NPB e NPOC de 
produção temporária em pastoreio, devem ser garantidas 
as seguintes condições:

1) A autorização está dependente da verificação das 
características do plano de produção e das disponibilidades 
alimentares que justifiquem o efectivo pretendido, bem 
como da existência de um parque de retenção ou de uma 
instalação fixa que permita o alojamento da totalidade 
dos animais;

2) As explorações, os NPB ou NPOC têm de assegurar 
que os parques de retenção ou as instalações fixas cum-
pram os distanciamentos previstos no n.º 2 do artigo 10.º;

3) A autorização da produção temporária pode ser re-
novada uma vez no mesmo ciclo anual, se for justificada 
a disponibilidade alimentar que suporte a continuação do 
sistema de produção extensiva;

4) À tramitação processual relativa à instrução do pro-
cesso de declaração prévia aplica -se o disposto no ar-
tigo 30.º, relativo à dispensa de projecto, e no artigo 32.º, 
relativo à dispensa de consultas, ambos do Decreto -Lei 
n.º 214/2008, de 10 de Novembro, desde que seja elaborado 
um termo de responsabilidade subscrito pelo requerente 
no qual declare conhecer e cumprir todos os condiciona-
mentos legais e regulamentares aplicáveis, nomeadamente 
os referente às condições hígio -sanitárias e de bem -estar 
animal da exploração.

SECÇÃO IV

Classe 3

Artigo 17.º
Condições das instalações e de funcionamento

As explorações, os NPB ou NPOC da classe 3 devem 
assegurar as seguintes condições:

1) As instalações devem permitir a separação destes 
animais face a outros animais de espécies diferentes, exis-
tentes na exploração pecuária;

2) As instalações não podem estar localizadas de forma 
a comprometerem as condições sanitárias de outras explo-
rações ou NP da classe 1 ou 2;

3) Assegurar o cumprimento das medidas hígio-
-sanitárias, de bem -estar animal, de higiene pública vete-
rinária e de controlo oficialmente estabelecido por legis-
lação específica;

4) Possuir sistema de armazenagem dos efluentes pro-
duzidos, se aplicável.

SECÇÃO V

Condições particulares para a produção de leite

Artigo 18.º
Requisitos das unidades de produção de leite

Para além dos requisitos já estabelecidos, as explora-
ções, os NPB ou NPOC, destinados à produção de leite, 
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devem assegurar o cumprimento do disposto na legislação 
de higiene alimentar, em particular a secção IX do Regu-
lamento (CE) n.º 853/2004, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 29 de Abril, considerando, nomeadamente:

1) O equipamento de ordenha e os locais em que o 
leite é armazenado, manuseado ou arrefecido devem estar 
situados e ser construídos de forma a limitar o risco de 
contaminação do leite;

2) Os locais destinados à armazenagem de leite devem 
estar protegidos contra parasitas, estar adequadamente 
separados dos locais de alojamento dos animais e, quando 
necessário, dispor de um equipamento de refrigeração 
adequado;

3) As superfícies do equipamento destinado a entrar 
em contacto com o leite (utensílios, recipientes, cisternas 
e demais equipamento, utilizados na ordenha, na recolha 
ou no transporte) devem ser de fácil limpeza e desinfecção 
e ser mantidas em boas condições, devendo para tal, ser 
utilizados materiais lisos, laváveis e não tóxicos;

4) Possuírem condições que possam assegurar que, após 
cada utilização, essas superfícies são limpas e, se necessá-
rio, desinfectadas de forma adequada antes de voltarem a 
ser utilizadas, e pelo menos uma vez por dia.

SECÇÃO VI

Condições particulares para a produção
de outros ruminantes

Artigo 19.º
Condições das instalações e de funcionamento

Às explorações, aos NP de outros ruminantes, nomea-
damente de espécies cinegéticas, aplicam -se as condições 
previstas nesta portaria, com as devidas adaptações, tendo 
em consideração a classe e o sistema de exploração e o tipo 
de produção desenvolvido, devendo as condições particu-
lares de cada espécie ser determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária, no âmbito das condições hígio -sanitárias e 
de bem -estar animal, e pela Autoridade Nacional Florestal 
no caso das espécies cinegéticas.

CAPÍTULO III

Entrepostos e centros de agrupamento

SECÇÃO I

Entrepostos

Artigo 20.º
Condições de implantação

Os entrepostos devem ser localizados de acordo com 
as normas definidas para as explorações da mesma classe, 
previstas nos artigos 4.º e 10.º, conforme pertençam à 
classe 1 ou 2, respectivamente.

Artigo 21.º
Condições das instalações

As instalações devem assegurar os seguintes requisitos:
1) Possuírem uma vedação a pelo menos 5 m de afas-

tamento, que envolva as instalações de alojamento dos 

animais de forma a isolar estas instalações das áreas cir-
cundantes;

2) Ter uma única entrada para o pessoal e viaturas e o 
menor número possível de pontos de acesso, os quais de-
vem ser assinalados com tabuletas de proibição de entrada 
de pessoas e veículos estranhos às instalações, que apenas 
serão utilizados em situações de comprovada urgência;

3) Obedecer às condições expressas nos artigos 5.º e 
10.º, respectivamente para os entrepostos da classe 1 ou 
2, com as devidas adaptações;

4) Os alojamentos devem ser compartimentados em 
sectores, de acordo com o tipo de animais, de modo a 
permitir a realização de limpezas e vazios sanitários en-
tre cada grupo que, consecutivamente, venha a utilizar o 
mesmo sector;

5) Dispor de parques, fixos ou amovíveis, respeitando as 
normas do bem -estar animal, e permitindo o processamento 
adequado de separação e de movimentação dos animais;

6) Possuir condições para o isolamento de animais que 
sejam identificados como doentes ou acidentados;

7) Dispor de depósito ou local de armazenamento de 
rações e outros produtos ou materiais necessários ao fun-
cionamento dos entrepostos;

8) Assegurar a existência de parque e cais, fixo ou amo-
vível, para inspecção e carga dos animais;

9) Possuir um vestiário dotado de instalações sanitárias, 
localizado junto à vedação, bem como de instalações para 
apoio administrativo e arquivo de documentos;

10) Possuir um local para lavagem e desinfecção das 
viaturas de transporte, localizado fora da vedação e de um 
local de armazenagem para os efluentes pecuários, caso 
não sejam apresentados sistemas alternativos;

11) Possuir infra -estruturas e equipamentos que per-
mitam implementar o plano de gestão de efluentes pecu-
ários que é proposto, nos termos da portaria de gestão de 
efluentes pecuários.

Artigo 22.º
Equipamentos

Os entrepostos devem estar equipados com:
a) Sistema de pressão móvel para a lavagem e ou de-

sinfecção das instalações;
b) Equipamento de pulverização para aplicação de de-

sinfectantes ou insecticidas;
c) Sistema de controlo de insectos, roedores e aves;
d) Manga para contenção de animais que permita rea-

lizar as operações de maneio e controlo;
e) Bebedouros e comedouros de fácil limpeza e desin-

fecção e adequados aos animais alojados, fixos ou amo-
víveis, em todos os parques.

Artigo 23.º
Condições de funcionamento

Os entrepostos devem assegurar as seguintes condições 
específicas de funcionamento:

1) As instalações dos entrepostos devem ser reserva-
das exclusivamente para esse fim e os animais só podem 
permanecer no entreposto pelo período indispensável à 
realização das operações inerentes ao objectivo do entre-
posto, nunca ultrapassando os 30 dias;

2) Assegurar um vazio sanitário por mês, por cada sector 
independente da instalação, com o seu total esvaziamento, 
limpeza e desinfecção;
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3) Proceder à limpeza e desinfecção dos parques após 
a saída dos animais e outras operações de defesa sanitá-
ria e ambiental que sejam determinadas pelos serviços 
competentes;

4) Os entrepostos só podem operar com animais pro-
venientes de explorações com classificação sanitária dife-
rente, desde que estes animais se destinem exclusivamente 
a abate imediato;

5) Só podem admitir animais identificados e prove-
nientes de explorações sem restrições sanitárias, devendo 
o proprietário ou o responsável do entreposto proceder ou 
mandar proceder à verificação da identificação ou da mar-
cação de origem dos animais e dos documentos sanitários 
ou outros documentos de acompanhamento específicos da 
espécie ou categoria em questão.

SECÇÃO II

Centros de agrupamento

Artigo 24.º

Condições de instalação e funcionamento

1 — As instalações e o funcionamento dos centros de 
agrupamento de ruminantes devem assegurar as condições 
previstas para os entrepostos nos artigos 21.º a 23.º, com 
as devidas adaptações.

2 — A adaptação das condições atrás referidas é deter-
minada caso a caso pela Direcção -Geral de Veterinária, 
tendo por base as condições estabelecidas para os entre-
postos de ruminantes e as condições sanitárias da região.

3 — Aos médicos veterinários municipais é atribuída a 
responsabilidade dos centros de agrupamento que se reali-
zem em locais sujeitos ao seu controlo e fiscalização.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

Artigo 25.º

Responsabilidade sanitária

No âmbito da responsabilidade sanitária dos NP, ou dos 
entrepostos e dos centros de agrupamento, prevista na alí-
nea b) do n.º 2 do artigo 49.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, o titular ou o produtor deve assegurar 
que o médico veterinário responsável sanitário da explora-
ção, centro de agrupamento ou entreposto possa garantir 
as seguintes atribuições:

1) Manter -se no permanente conhecimento do funciona-
mento dos estabelecimentos, no âmbito das condições hígio-
-sanitárias e de bem -estar animal praticadas na exploração 
ou no NP, centro de agrupamento ou entreposto;

2) Controlar a execução do programa hígio -sanitário e 
de profilaxia das principais doenças infecto -contagiosas 
e de biossegurança das instalações;

3) Assegurar a certificação sanitária em vida dos animais 
da exploração ou do NP, centro de agrupamento ou entre-
posto, quando requerida, e de acordo com as determinações 
da Direcção -Geral de Veterinária;

4) Dar cumprimento ao legalmente disposto no que se 
refere a doenças de declaração obrigatória, tomando as 
providências imediatas, determinadas pela Direcção -Geral 
de Veterinária;

5) Colaborar na realização de acções no âmbito sanitá-
rio, de bem -estar animal e de higiene pública veterinária 
solicitadas pela Direcção -Geral de Veterinária;

6) As atribuições dos responsáveis sanitários podem 
ser alteradas por despacho a publicar do director -geral 
de Veterinária, tendo em consideração a sua adaptação às 
condições sanitárias que sejam observadas.

Artigo 26.º

Condições de reclassificação das explorações pecuárias

1 — No âmbito da reclassificação das explorações pe-
cuárias de bovinos já licenciadas, conforme previsto no 
n.º 3 do artigo 66.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, o acréscimo previsto da capacidade ou dos 
efectivos explorados pode ser satisfeito pelo aumento no 
mesmo NP ou em outros NP da mesma espécie pecuária, 
ou de outras espécies pecuárias, situados na mesma ex-
ploração pecuária.

2 — Para efeitos da validade das licenças ou títulos 
atribuídos no âmbito da reclassificação, a data de aceitação 
do processo de reclassificação deve ser a considerada para 
efeitos de determinação do prazo de validade e posterior 
reexame da licença atribuída no âmbito do processo pre-
visto no período transitório.

3 — As actividades pecuárias cujos processos de licen-
ciamento se iniciaram ainda no âmbito de anteriores regi-
mes, e a cuja conclusão se aplica o artigo 76.º do Decreto-
-Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro, beneficiam do 
período de 18 meses previsto no n.º 2 do artigo 66.º deste 
decreto -lei, para adaptação e cumprimento das normas 
regulamentares do actual regime.

Artigo 27.º

Condições de regularização das actividades pecuárias

1 — Aos processos de regularização previstos no ar-
tigo 67.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de 
Novembro, pode ser aplicada, no âmbito da proposta de 
decisão prevista no artigo 71.º do referido decreto -lei, a 
derrogação das condições de implantação e das instalações 
previstas, desde que sejam reunidos pareceres favoráveis 
das autoridades com competências na matéria.

2 — Na determinação do montante da taxa prevista na 
alínea j) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, 
de 10 de Novembro, não se incluem, na fixação dos facto-
res de serviços previstos no n.º 1 do quadro II do anexo IV, 
as capacidades (CN) correspondentes às actividades já 
licenciadas nos anteriores regimes.

Artigo 28.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da 
sua publicação, sem prejuízo da sua aplicação aos proces-
sos de licenciamento em curso, ao abrigo dos artigos 76.º e 
82.º do Decreto -Lei n.º 214/2008, de 10 de Novembro.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Luís Medeiros Vieira, Secretário de Estado 
Adjunto, da Agricultura e das Pescas, em 21 de Maio de 
2009. 

 Portaria n.º 639/2009

de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 693/99, de 24 de Agosto, alterada pela 
Portaria n.º 444/2007, de 16 de Abril, foi concessionada 
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à Sociedade Agrícola da Mata Linda, L.da, a zona de caça 
turística da Mata Linda (processo n.º 2201 -AFN), situada 
no município de Viana do Alentejo, válida até 24 de Agosto 
de 2009.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 40.º, do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 
18 de Agosto, com a actual redacção, manda o Governo, 
pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de 10 anos, renovável automaticamente, a concessão desta 
zona de caça, abrangendo vários prédios rústicos sitos na 
freguesia de Alcáçovas, município de Viana do Alentejo, 
com a área de 1014 ha, conforme planta anexa à presente 
portaria e que dela faz parte integrante.

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
25 de Agosto de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
28 de Maio de 2009. 

  

 Portaria n.º 640/2009

de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 1017/2003, de 18 de Setembro, foi 
criada a zona de caça municipal de Vale Pereiro (processo 
n.º 3402 -AFN), situada no município de Alfândega da 
Fé, com a área de 733 ha e não 703,5417 ha, válida até 
18 de Setembro de 2009, e transferida a sua gestão para a 
Associação de Caça de Vale Pereiro, Agrobom, Saldonha, 
Felgueiras e Castelo.

Entretanto, a entidade titular veio requerer a sua reno-
vação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 21.º, em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 18.º, do Decreto -Lei n.º 202/2004, 
de 18 de Agosto, com a actual redacção, e não tendo sido 
ouvido o Conselho Cinegético Municipal, por não se en-
contrar constituído:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria esta zona de caça bem 
como a transferência de gestão são renovadas, por 
um período de seis anos, englobando os terrenos ci-
negéticos cujos limites constam da planta anexa à 
presente portaria e que dela faz parte integrante, sitos 
nas freguesias de Vale Pereiro, Agrobom, Saldonha e 
Alfândega da Fé, município de Alfândega da Fé, com 
a área de 733 ha.

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
19 de Setembro de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
28 de Maio de 2009. 

  

 Portaria n.º 641/2009
de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 842/99, de 30 de Setembro, foi reno-
vada até 14 de Maio de 2009 a zona de caça associativa 
das Herdades do Monte Branco, Lages Grandes e outras 
(processo n.º 565 -AFN), situada no município de Évora, 
e concessionada à Associação Desportiva e Cinegética 
das Lages Grandes.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação e simultaneamente a anexação de outros 
prédios rústicos à citada zona de caça.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto nos artigos 11.º e 48.º, em conjugação com o 
estipulado na alínea a) do artigo 40.º do Decreto -Lei 
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n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, 
ouvido o Conselho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º É renovada, por um período de seis anos e com efei-
tos a partir do dia 15 de Maio de 2009, a concessão desta 
zona de caça, abrangendo vários prédios rústicos sitos nas 
freguesias de São Bento do Mato, São Miguel de Machede 
e Sé, município do Évora, com a área de 1546 ha.

2.º São anexados à presente zona de caça vários prédios 
rústicos sitos na freguesia de São Bento do Mato, municí-
pio da Évora, com a área de 6 ha.

3.º Esta zona de caça, após a sua renovação e anexação 
dos terrenos acima referidos, ficará com a área total de 
1552 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante.

4.º Esta anexação só produz efeitos relativamente a 
terceiros com a instalação da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
28 de Maio de 2009. 

  

 Portaria n.º 642/2009

de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 471/97, de 11 de Julho, foi renovada até 
9 de Julho de 2009 a zona de caça associativa da freguesia 
de Aguada de Cima (processo n.º 843 -AFN), situada no 
município de Águeda, concessionada ao Clube de Caça-
dores do Sueste de Águeda.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto nos artigos 37.º e 48.º, em conjugação com o 
estipulado na alínea a) do artigo 40.º, do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, 
manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do De-
senvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

  

 Portaria n.º 643/2009
de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 842/2003, de 14 de Agosto, foi criada 
a zona de caça municipal de Cabanas de Viriato (pro-
cesso n.º 3268 -AFN), situada no município de Carregal 
do Sal, válida até 14 de Agosto de 2009, e transferida 
a sua gestão para o Clube de Caça e Pesca de Cabanas 
de Viriato.

Entretanto, a entidade titular veio requerer a sua reno-
vação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 21.º em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 
18 de Agosto, com a actual redacção, ouvido o Conselho 
Cinegético Municipal;

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria, esta zona de caça bem como 
a transferência de gestão são renovadas, por um período 
de seis anos, englobando os terrenos cinegéticos cujos 
limites constam da planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante, sitos nas freguesias de Cabanas 
de Viriato, Beijós, Oliveira do Conde, Sobral de Papízios, 
Currelos e Papízios, município de Carregal do Sal, com 
a área de 4668 ha.

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de 12 anos, renovável automaticamente por dois períodos 
de igual duração, a concessão desta zona de caça, abran-
gendo vários prédios rústicos sitos na freguesia de Aguada 
de Cima, município de Águeda, com a área de 1318 ha, 
conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
10 de Julho de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
28 de Maio de 2009. 
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 Portaria n.º 644/2009
de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 270/2003, de 24 de Março, foi criada 
a zona de caça municipal de Silgueiros (processo n.º 3253-
-AFN), situada no município de Viseu, válida até 24 de 
Março de 2009, e transferida a sua gestão para a Associação 
Social, Desportiva, Cultural e Recreativa de Silgueiros.

Entretanto, a entidade titular veio requerer a sua reno-
vação e, simultaneamente, a anexação de outros prédios 
rústicos.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto nos artigos 11.º, 21.º, 26.º em conjugação com 
o estipulado na alínea a) do artigo 18.º do Decreto -Lei 
n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, 
ouvido o Conselho Cinegético Municipal;

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria esta zona de caça bem como 
a transferência de gestão são renovadas, por um período 
de seis anos, englobando os terrenos cinegéticos cujos 
limites constam da planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante, sitos na freguesia de Silgueiros, 
município de Viseu, com a área de 2619 ha.

2.º São anexados à presente zona de caça vários prédios 
rústicos sitos na mesma freguesia e município, com a área 
de 54 ha.

3.º Esta zona de caça após a sua renovação e anexação 
dos terrenos acima referidos ficará com a área total de 
2673 ha, conforme planta anexa à presente portaria e que 
dela faz parte integrante.

4.º De acordo com o estabelecido no artigo 15.º da le-
gislação acima referida, os critérios de proporcionalidade 
de acesso dos caçadores a esta zona de caça passam a ser 
os seguintes:

a) 30 % relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea a) do citado artigo 15.º;

b) 40 % relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea b) do citado artigo 15.º;

c) 15 % relativamente aos caçadores referidos na alí-
nea c) do citado artigo 15.º;

d) 15 % aos demais caçadores, conforme é referido na 
alínea d) do citado artigo 15.º

5.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
25 de Março de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 28 
de Maio de 2009. 

  

 Portaria n.º 645/2009
de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 244/94, de 18 de Abril, foi concessio-
nada à Associação de Caçadores da Póvoa de São Miguel a 
zona de caça associativa da Póvoa Norte (processo n.º 1386-
-AFN), situada no município de Moura, válida até 18 de 
Abril de 2009.

Entretanto, a entidade concessionária veio requerer a 
sua renovação.

Cumpridos os preceitos legais, com fundamento no 
disposto no artigo 48.º, em conjugação com o estipulado 
na alínea a) do artigo 40.º do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 
18 de Agosto, com a actual redacção, manda o Governo, 
pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é renovada, por um período 
de 12 anos, a concessão desta zona de caça, abrangendo 

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
15 de Agosto de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 28 
de Maio de 2009. 
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 Portaria n.º 646/2009

de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 452/2002, de 23 de Abril, alterada pela 
Portaria n.º 1138/2006, de 25 de Outubro, foi concessio-
nada à Associação de Caçadores «Os Filhos da Serra» 
a zona de caça associativa da Medronheira (processo 
n.º 2853 -AFN), situada nos municípios de Ourique, Silves 
e Almodôvar.

A concessionária requereu agora a anexação e a desa-
nexação de alguns prédios rústicos da referida zona de 
caça.

Assim:
Com fundamento no disposto no artigo 11.º, na alínea a) 

do artigo 40.º e no artigo 47.º, do Decreto -Lei n.º 202/2004, 
de 18 de Agosto, com a actual redacção e ouvido o Con-
selho Cinegético Municipal:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º São anexados a esta zona de caça vários prédios 
rústicos, com a área de 105 ha e desanexados outros, com a 
área de 11 ha, todos sitos na freguesia de Santana da Serra, 
município de Ourique, ficando a mesma com a área total 
de 4631 ha, conforme planta anexa à presente portaria e 
que dela faz parte integrante.

  

vários prédios rústicos sitos na freguesia de Póvoa de 
São Miguel, município de Moura, com a área de 2012 ha, 
conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

2.º A presente portaria produz efeitos a partir do dia 
19 de Abril de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 28 
de Maio de 2009. 

 Portaria n.º 647/2009

de 9 de Junho

Com fundamento no disposto na alínea a) do artigo 40.º 
do Decreto -Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a ac-
tual redacção;

Ouvido o Conselho Cinegético Municipal de Vieira 
do Minho:

Manda o Governo, pelo Ministro da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas, o seguinte:

1.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de 12 anos, renovável automaticamente por dois períodos 
de igual duração, à Associação de Caçadores Nascente 
do Ave, com o número de identificação fiscal 506154971 
e sede social no lugar de Carede, Anjos, 4850 -028 Vieira 
do Minho, a zona de caça associativa da Serra da Cabreira 
(processo n.º 5249 -AFN), englobando vários prédios rús-
ticos sitos na freguesia de Anjos, município de Vieira do 
Minho, com a área de 796 ha, conforme planta anexa à 
presente portaria e que dela faz parte integrante.

2.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos relativamente a terceiros com a instalação 
da respectiva sinalização.

3.º Esta portaria entra em vigor no dia 14 de Setembro 
de 2009.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
29 de Maio de 2009. 

2.º A presente anexação e desanexação só produz efeitos 
relativamente a terceiros com a correcção da respectiva 
sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Ru-
ral e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário 
de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 
29 de Maio de 2009. 
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 Portaria n.º 648/2009
de 9 de Junho

Pela Portaria n.º 1264 -DF/2004, de 29 de Setembro, foi 
renovada a zona de caça turística da Defesa de São Brás 
(processo n.º 316 -AFN), situada no município de Moura, 
concessionada à DACAÇA — Desporto e Caça, L.da

Pela mesma portaria foram ainda anexados à citada zona 
de caça vários prédios rústicos, tendo a mesma ficado com 
uma área total de 2576 ha.

Veio entretanto o concessionário da zona de caça acima 
mencionada requerer a desanexação de um prédio rústico 
tendo, simultaneamente, a Associação de Caçadores da Va-
quinha requerido a concessão de uma zona de caça associativa 
englobando o prédio objecto da desanexação acima referida.

Assim:
Com base no disposto no artigo 46.º do Decreto -Lei 

n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a actual redacção, e 
com fundamento na alínea a) do artigo 40.º e no artigo 47.º, 
ambos do diploma acima identificado, e após audição do 
Conselho Cinegético Municipal de Moura no que respeita à 
concessão da zona de caça associativa, manda o Governo, 
pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, o seguinte:

1.º É desanexado da zona de caça turística da Defesa 
de São Brás (processo n.º 316 -AFN) o prédio rústico de-
nominado Herdade da Vaquinha e Penedo Furado, sito na 
freguesia de São João Baptista, município de Moura, com 
a área de 358 ha, ficando a mesma com a área de 2218 ha, 
conforme planta anexa à presente portaria e que dela faz 
parte integrante.

2.º Pela presente portaria é concessionada, pelo período 
de seis anos, renovável automaticamente, à Associação de 
Caçadores da Vaquinha, com o número de identificação 
fiscal 508815177 e sede na Rua do Conselheiro Augusto de 
Castro, 32 -A, 7860 -127 Moura, a zona de caça associativa 
da Herdade da Vaquinha (processo n.º 5248 -AFN), englo-
bando o prédio rústico denominado Herdade da Vaquinha e 
Penedo Furado, sito na freguesia de São João Baptista, mu-
nicípio de Moura, com a área de 358 ha, conforme planta 
anexa à presente portaria e que dela faz parte integrante.

3.º A zona de caça concessionada pela presente portaria 
produz efeitos, relativamente a terceiros, com a instalação 
da respectiva sinalização.

Pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, Ascenso Luís Seixas Simões, Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, em 29 
de Maio de 2009. 

  

  

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Portaria n.º 649/2009
de 9 de Junho

A Portaria n.º 550 -B/2004, de 21 de Maio, na redac-
ção que lhe é conferida pela Portaria n.º 780/2006, de 
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9 de Agosto, rectificada pela Declaração de Rectificação 
n.º 69/2006, de 3 de Outubro, e com as alterações cons-
tantes da Portaria n.º 414/2008, de 9 de Junho, estabeleceu 
os princípios orientadores da organização e da gestão do 
currículo, bem como a avaliação e certificação dos cur-
sos artísticos de nível secundário, nos domínios das artes 
visuais e dos áudio -visuais.

Por forma a acautelar a coerência das soluções nor-
mativas que estiveram na génese da criação dos cursos 
científico -humanísticos, tecnológicos e artísticos especia-
lizados, na medida aplicável e sem prejuízo da especifici-
dade de cada oferta formativa, importa proceder à altera-
ção de algumas disposições da Portaria n.º 550 -B/2004, 
de 21 de Maio, com particular incidência na avaliação 
das aprendizagens, nomeadamente nos critérios relati-
vos à duração e tipo de algumas provas de equivalência 
à frequência e às situações de reapreciação da prova de 
aptidão artística.

Assim:
Ao abrigo do disposto no artigo 5.º e no n.º 3 do ar-

tigo 10.º do Decreto -Lei n.º 74/2004, de 26 de Março, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 24/2006, de 6 de Feve-
reiro, 272/2007, de 26 de Julho, e 4/2008, de 7 de Janeiro, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Educação, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Alteração à Portaria n.º 550 -B/2004, de 21 de Maio, alterada pelas 
Portarias n.os 780/2006, de 9 de Agosto, e 414/2008, de 9 de Junho

1 — O artigo 24.º da Portaria n.º 550 -B/2004, de 21 
de Maio, com as alterações constantes das Portarias 
n.ºs 780/2006, de 9 de Agosto, e 414/2008, de 9 de Junho, 
passa a ter a seguinte redacção:

«Artigo 24.º
Regulamento da prova de aptidão artística

1 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 —  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 — A classificação da prova de aptidão artística não 

pode ser objecto de pedido de reapreciação.»

2 — O anexo I da Portaria n.º 550 -B/2004, de 21 de 
Maio, com as alterações introduzidas pelas Portarias  
n.ºs 780/2006, de 9 de Agosto, e 414/2008, de 9 de Junho, 
passa a ter a redacção constante do anexo I à presente 
portaria, da qual faz parte integrante.

3 — A presente portaria entra em vigor no dia seguinte 
ao da sua publicação e produz efeitos a partir do ano lectivo 
de 2008 -2009.

O Secretário de Estado da Educação, Valter Victorino 
Lemos, em 2 de Junho de 2009.

ANEXO I

Provas de equivalência à frequência 

Disciplinas Cursos Número de 
anos 

Tipo de 
prova 

Duração
(em minutos) 

Desenho A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 P 150Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Educação Física  . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 EP 90 + 90Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Filosofia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Design de Comunicação/11.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E 90Design de Produto/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Física e Química Aplicadas . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 EP 90 + 90Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geometria Descritiva A . . . . . . . . . . . . Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 P 150
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Geometria Descritiva B . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 P 120 

Gestão das Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E 120Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

História da Cultura e das Artes . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 E 120Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Imagem e Som A . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E 120 

Imagem e Som B . . . . . . . . . . . . . . . . . Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E 120
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Disciplinas Cursos Número de 
anos 

Tipo de 
prova 

Duração
(em minutos) 

Língua Estrangeira I, II ou III . . . . . . . Comunicação Audiovisual/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Comunicação/11.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 EO 90 + 25Design de Produto/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/11.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Matemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E 150Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ofertas de Escola  . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 E; EP ou 

P (*) 120Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Português. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Design de Comunicação/12.º  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 EO 120 + 25Design de Produto/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Projecto e Tecnologias (**) . . . . . . . . . Comunicação Audiovisual/12.º — a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Design de Comunicação/12.º — b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 P 120Design de Produto /12.º — c)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Produção Artística/12.º — d)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(*) De acordo com a natureza da disciplina.
(**) Esta disciplina assume em cada curso as seguintes especializações: a) Cinema e Vídeo; Fotografia; Luz; Multimédia; Som; b) Design Gráfico; Multimédia; c) Cerâmica; Equipamento; 

Ourivesaria; Têxteis; d) Cerâmica; Ourivesaria; Realização Plástica do Espectáculo; Têxteis.
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