
 

 

 

 

Designação do projeto | Modernização e Intensificação de Engorda Intensiva de Bovinos de 

Carne 

Código do projeto | PDR2020-3.2.1-FEADER-000381 

Objetivo principal | Reforçar a competitividade de setor agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | Beja 

Entidade beneficiária | Monte do Pasto Lda. 

 

Data da aprovação | 28-04-2016 

Data de início | 31-12-2014 

Data da conclusão | 31-12-2019 

Custo total elegível | 1.303.839,77 € 

Apoio financeiro da União Europeia | 544.866,95 € 

Apoio financeiro público nacional | 96.152,99 € 

 

Objetivos e resultados esperados | O plano de investimentos, para a concretização do projeto 

de reestruturação de todo o processo produtivo da empresa, assenta na realização de um 

conjunto de investimentos nas áreas da produção, qualidade, controlo e acréscimo de eficiência, 

automatização, modernização tecnológica, nomeadamente: 

 1. Realização de um estudo aprofundado de viabilidade da empresa, e elaboração de 

um Business Plan para a reestruturação e relançamento da atividade. 

 2. A construção de novos parques de engorda para aumento da capacidade de produção 

instalada; 

 3. O redimensionamento dos parques já existentes, com a criação de zonas de conforto 

que promovam o bem-estar animal e o aumento da performance de produção; 

 4. A melhoria da qualidade da água utilizada nos parques de engorda, através da 

implementação e modernização dos sistemas de tratamento de água; 

 5. Aquisição de novos equipamentos “Unifeed”, para garantir a distribuição da 

alimentação de uma forma mais eficiente e equilibrada, promovendo a eficiência na distribuição 

da dieta alimentar e redução dos desperdícios; 

 6. A modernização das vedações existentes para uma melhor eficácia na contenção e no 

maneio dos animais, diminuindo as situações de stress, prejudiciais ao processo de produção. 



 

 

 7. Aquisição de tratores agrícolas e viatura de transporte de gado de 2 pisos para 

substituição dos existentes já em fim de vida útil, permitindo a melhoria na eficiência do 

transporte de animais e a redução muito significativa dos elevados custos de manutenção; 

 8. Aquisição de 3 sistemas de contenção de animais com balança incorporada, que vão 

permitir a pesagem e controlo e dos animais individualmente, de forma a controlar, avaliar e 

gerir eficientemente o processo de engorda; 

 9. Realização de estudos e projetos para a obtenção de licenciamento no âmbito do 

REAP; 

 10. Instalação de Nitreiras para tratamento de efluentes pecuários; 

 11. Instalação de Rodilúvios para prevenção sanitária; 

 12. A transformação e adaptação dos serviços de apoio à produção, de forma a 

incrementar a eficiência e produtividade. 

As construções e os equipamentos pecuários e agrícolas a adquirir visam melhorar as 

infraestruturas de base do investimento, criando condições para comportar um maior número 

de animais, e em melhores condições físicas e sanitárias. Alguns equipamentos destinam-se 

especificamente a melhorar as condições técnicas da atividade, melhorando eficiências de 

trabalho ou condições de maneio. Outras construções, destinam-se, por exemplo, ao 

tratamento de resíduos e efluentes, o que beneficiará a obtenção do pretendido licenciamento 

pecuário de um número de animais bastante superior ao atual, bem como a adoção de práticas 

benéficas para o ambiente. Os investimentos no regadio destinam-se à redução de custos pela 

produção forrageira gerada por um prado de regadio, enquanto simultaneamente se 

rentabilizam a área abrangida por Alqueva. 

A operação tem assim, como objetivo, aumentar a capacidade produtiva instalada e melhorar 

as eficiências de trabalho, criando condições para que se obtenha uma maior rentabilidade 

unitária e global da exploração. 

 


