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NORMAS DE FUNCIONAMENTO INTERNO DA SECÇÃO
COMERCIAL DE OVINOS DA

ACOS - Associação de Agricultores do Sul

“AS NORMAS SÃO PARA CUMPRIR, SE NÃO, MUDAM-SE”

 1 OBJECTO  
O presente documento define as normas de funcionamento interno da secção comercial de ovinos
da ACOS - Associação de Agricultores do Sul (adiante abreviadamente designada por “ACOS”).

 2 CONDIÇÕES DE ADESÃO  
 2.1 A presente secção é reservada a Associados da ACOS que sejam proprietários de ovelhas e de

uma exploração ovina.
 2.2 A adesão à presente secção depende da aceitação incondicional  e  expressa das normas de

funcionamento em vigor no momento da inscrição.
 2.3 A ACOS reserva o direito  de unilateralmente recusar o registo de qualquer pessoa que,  de

acordo com o seu exclusivo entendimento,  entenda não reunir  as  condições exigidas  pelas
presentes normas de funcionamento.

 3 OBRIGAÇÕES DOS MEMBROS  
São obrigações dos membros da secção comercial:
 3.1 Cumprir escrupulosamente com o disposto nas normas de funcionamento;
 3.2 Pagar atempadamente a quota anual;
 3.3 Comunicar atempadamente à ACOS qualquer circunstância que possa afectar o cumprimento

do disposto nas presentes normas de funcionamento ou na legislação ou regulamentação apli-
cável.

 4 DURAÇÃO  
A adesão à secção comercial implica uma fidelização do membro da secção comercial à mesma por
um período mínimo de um ano.

 5 QUOTIZAÇÃO ANUAL  
 5.1 A presente secção comercial tem associada uma quota anual de € 3,30 (três euros e trinta

cên mos) por ovelha, a qual deverá ser liquidada em três prestações de € 1,10 (um euros e dez
cên mos) com datas de vencimento em 1 de Abril, 1 de Agosto e 1 de Dezembro de cada ano.

 5.2 A referida quota é cobrada ao membro da secção comercial pela prestação dos serviços facul-
tados pela ACOS no âmbito da comercialização dos seus borregos.
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 5.3 A quota prevista em 5.1. poderá ser actualizada anualmente, comprometendo-se a ACOS a não
proceder a qualquer actualização no curso do primeiro ano.

 5.4 As ovelhas contabilizadas serão as que constam na Declaração de Existências efectuada pelo
produtor em Janeiro de cada ano. 

 6 CESSAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE ACTIVIDADE  
 6.1 Em caso de transmissão da exploração a familiares ou terceiros, o membro da secção comercial

poderá transmi r os seus direitos dentro da secção desde que os novos tulares sejam Associ-
ados da ACOS e acatem as presentes normas. 

 6.2 Em caso de morte do membro da secção comercial ou cessação da exploração, sem que haja
transmissão para terceiros, a adesão à presente secção comercial caduca.

 7 COMERCIALIZAÇÃO DOS BORREGOS  
 7.1 O membro da secção comercial compromete-se a comercializar toda a sua produção através

daACOS, incluindo os ovinos de refugo para abate, com excepção do gado que deixe para repo-
sição ou venda para reprodução. Neste úl mo caso, deverá comunicá-lo por escrito e facultar
cópia da guia de saída destes animais.

 7.2 O membro da secção comercial compromete-se a informar a ACOS do número de borregos que
tem para entregar de segunda a quarta-feira. 

 7.3 A ACOS comunicará telefonicamente, ou por outro meio de comunicação expedito acordado
entre as partes, a data, lugar e hora aproximada da recolha, que normalmente será na semana
seguinte à da oferta.

 7.4 Os custos de transporte dos borregos da exploração de origem até ao Centro de Tipificação ou
Matadouro indicados pela ACOS são por conta do produtor.

 7.5 Os borregos que procedam de explorações com Estatuto Sanitário não Oficialmente Indemne
(B2.1, B2, B3, B3S, B4S) poderão sofrer atrasos na sua recolha, não garan ndo a ACOS a comer-
cialização destes animais.

 8 MARCAÇÃO DOS ANIMAIS  
 8.1 No momento do carregamento os animais deverão estar separados e iden ficados com os

meios de iden ficação legalmente exigidos para a movimentação.
 8.2 Para além dos brincos, os animais poderão ser marcados com ntas autorizadas que diferen-

ciem umas par das das outras.
 8.3 Os animais que não sejam iden ficados de acordo com este sistema serão penalizados em um €

1,00 (um euros) por animal.

 9 DOCUMENTAÇÃO  
 9.1 O membro da secção comercial autoriza, desde já, o acesso, pela ACOS, aos seus dados do

SNIRA para consulta da composição do efec vo ovino e dos movimentos efectuados.
 9.2 O membro da secção comercial, no momento da carga, deverá facultar a documentação admi-

nistra va e sanitária que seja necessária em cada momento.
 9.3 Os animais deverão estar perfeitamente sãos e os membros da secção comercial deverão avisar

de qualquer suspeita de anomalia para que sejam tomadas as medidas necessárias em cada
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caso. Caso entrem no Centro borregos que necessitem de tratamentos adicionais aos que são aí
pra cados por ro na (por exemplo afectados por Ronha), o seu custo será descontado aquando
do pagamento.

 10 RAÇÃO  
Os borregos deverão estar desmamados e habituados ao po de ração comercializada e recomen-
dada pela ACOS há, pelo menos, dez dias antes da sua entrega.

 11 BAIXAS  
As baixas que ocorram nas quarenta e oito horas seguintes à entrada dos animais no centro, ou
posteriores, atribuíveis ao estado de entrega dos animais, serão por conta do membro da secção
comercial, com excepção das produzidas por acidentes de transporte, trauma smo e asfixia.

 12 PESOS E CLASSIFICAÇÕES  
 12.1 O peso remendado é de:

• 18 a 25 Kg no caso dos machos;
• 18 a 23 Kg no caso das fêmeas.

Os borregos serão pesados e classificados 24 a 48 horas após a recolha, por Técnicos da Ovipor. 
O peso de referência para a par da de borregos é de 23 Kg.

 12.2  Cálculo do peso médio da par da de borregos:
Calcula-se depois o peso médio da par da e:
Par das com peso médio superior a 23 Kg: paga-se somente até 23Kg;
Par das com peso médio inferior a 23 Kg: desconta-se 1,8 € (um euro e oitenta cên mos) por cada
Kg abaixo dos 23 Kg de referência.
Exemplo: Preço da par da 82,00 € (oitenta e dois euros); Par da de 20 borregos com peso médio
de 22 Kg; Serão pagos 82 € - 1,8 €= 80,2 €/borrego.

 12.3 Par das de borregos com pesos individuais superiores a 26 Kg (machos e fêmeas):
Os borregos que, individualmente, ultrapassem o peso indicado serão penalizados em € 5,00 (cinco
euros).

 12.4 Borregos pequenos: 
Não se aceitam borregos com peso inferior a 16 Kg e, em caso algum, se aceitarão borregos que
não saibam comer ração, não sendo pagos os borregos que sejam detectados nesta situação.

 12.5 Borregos com qualidade deficiente:
Serão desvalorizados nas seguintes percentagens:

• Magros: 25% do seu valor
• Doentes: penalizados em 100% do seu valor
• Serão  penalizados  os  borregos  que  apresentem  “setas”  ou  peles  defeituosas  no  valor

imposto pelo mercado.
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 12.6 Borregos de Erva: 
Estes borregos são comercializados em Fevereiro, Março e Abril e deverão ter pelo menos 25 Kg de
P.V., não havendo limite superior de peso.
Ao peso vivo dos borregos é descontado 3%, valor  este equivalente  ao peso do seu conteúdo
gastrointes nal.
Os borregos saem da exploração directamente para o Matadouro.
O preço de referência é o da Bolsa da Extremadura, re rando-se dele um valor por borrego (em
2016, € 5 a € 6 por borrego) e acrescendo outro valor por Kg de P.V. acima dos 25 Kg de P.V. (em
2016, 1 €/Kg P.V.). Estes valores são definidos e comunicados para cada caso.

 12.7 Cordeiros (“Lechales”): 
Estes borregos são comercializados principalmente na 2ª e 3ª semanas de Dezembro.
O intervalo de pesos admi dos situa-se entre os 11 e os 15 Kg de P.V..
Ao peso vivo dos borregos é descontado 3%, valor  este equivalente  ao peso do seu conteúdo
gastrointes nal.
Estes borregos devem estar a mamar no momento do levantamento.
O preço será o do mercado na altura da comercialização e é indicado para os 12 Kg de P.V.. Por cada
Kg acima ou abaixo deste peso soma-se ou diminui-se, respec vamente, €1,00 (um euros).

 12.8 Ovinos de Refugo
A comercialização deste po de animais faz-se ao longo de todo o ano e o preço a pra car é o que
vigorar no mercado na semana do carregamento.
Este preço é indicado em Euros por Kg de P.V..
(Exemplo dos preços pra cados em 2016 e 2017: entre € 0,55 e € 0,58 por Kg P.V.)
Ao  peso  vivo  dos  ovinos  de  refugo  é  descontado  3%,  valor  este  equivalente  ao  peso  do  seu
conteúdo gastrointes nal.

 13 PAGAMENTOS  
 13.1 Os pagamentos são efectuados no dia 20 do mês seguinte ao do carregamento.
 13.2 Formação do preço: O produtor receberá o preço médio da Bolsa da Extremadura da semana

do carregamento, descontando deste valor:
 13.2.1  os custos inerentes ao processo de exportação;
 13.2.2  e os custos de transporte dos borregos até ao Centro de Tipificação ou Matadouro indi-

cados pela ACOS, no caso do produtor solicitar este transporte a esta associação.
 13.3 A facturação será efectuada na semana do carregamento e por par da em função dos pesos e

da qualidade estabelecidos anteriormente. 
 13.4 As facturas deverão ter a data do dia do carregamento e deverão ser entregues na ACOS, o

mais tardar, na semana seguinte à do carregamento.
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 14 INFORMAÇÃO ADICIONAL  
Custos com a exportação:
 14.1 Cer ficado Sanitário Oficial – € 25,00 (vinte e cinco euros). A Direcção Geral de Alimentação e

Veterinária emite um Cer ficado por Marca Oficial de Exploração e por Detentor;
 14.2 Custo deslocação Técnico Oficial – € 0,50 (cinquenta cên mos) por Km;
 14.3 Custo Hora Técnico Oficial – € 15,00 (quinze euros) por hora;
 14.4 Taxa SIRCA – € 0,40 /borrego ou € 0,85 /ovino adulto;
 14.5 Kit Brincos electrónicos – € 0,97 (noventa e sete cên mos) + 13% IVA = € 1,10 (um euros e

dez).

 15 EXCLUSÃO DE MEMBROS  
 15.1 A ACOS reserva o direito de cancelar a inscrição de quaisquer membros que não cumpram as

normas  de  funcionamento,  bem  como de  todos  aqueles  que  façam  um  uso  indevido  do
programa.

 15.2 Em caso de cancelamento, o membro perde o direito às condições previstas nas presentes
normas de funcionamento, sem direito a qualquer compensação ou ao reembolso de quaisquer
valores pagos.

 16 CANCELAMENTO E ALTERAÇÕES   
 16.1 A ACOS reserva o direito de revogar e/ou modificar, na totalidade ou parcialmente, as normas

de funcionamento.
 16.2 O  cancelamento  ou  alterações  das  normas  de  funcionamento  serão  comunicadas  aos

membros por carta registada com aviso de recepção.
 16.3 A revogação e/ou as  modificações serão comunicadas aos  membros com,  pelo  menos 15

(quinze) dias  de antecedência sobre a data em que se pretende que produzam efeitos, prazo
que as partes consideram razoável.

 16.4 Os membros que não concordem com as alterações introduzidas aos termos e condições de
u lização poderão, a todo o tempo, cancelar o seu registo na secção comercial.

 17 REDUÇÃO  
A nulidade, anulabilidade ou qualquer outra causa de invalidade de alguma das disposições das
normas de funcionamento não determina a invalidade das restantes, excepto se relacionado com a
responsabilidade da ACOS.

 18 PROTECÇÃO DE DADOS  
 18.1 Nos termos da lei aplicável, o membro autoriza expressamente que os seus dados pessoais,

sejam recolhidos e processados pela ACOS.
 18.2 O processamento de dados a que se refere o número anterior des na-se à gestão e funciona-

mento da secção comercial,  designadamente quanto  à manutenção da Base de Dados dos
sócios actualizada e à verificação da composição do efec vo ovino e dos movimentos efectu-
ados.

 18.3 O membro poderá, a todo o momento, exercer os direitos previstos na lei de protecção de
dados  pessoais,  designadamente  em matéria  de  acesso,  rec ficação,  cancelamento,  apaga-
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mento, boqueio e oposição, fazendo-o por escrito para o endereço postal da ACOS ou através
de mensagem de correio electrónico para o endereço geral@acos.pt,  na qual  efectue a sua
iden ficação e indique a situação que cons tui objecto da sua solicitação.

 18.4 Os dados pessoais dos u lizadores que sejam recolhidos em rede aberta, poderão ser vistos
ou u lizados por terceiros não autorizados.

 19 JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL  
As normas de funcionamento encontram-se regidos pela lei portuguesa e quaisquer li gios rela vos
à sua interpretação, aplicação ou cessação serão dirimidos pelo Tribunal da Comarca de Beja, com
expressa renúncia a qualquer outro.
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