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REVISTA RUMINANTES

GRANJA CIRCULAR
ENTREVISTA COM JAVIER GALÁN, GERENTE DA EXPLORAÇÃO ESPANHOLA SAT LOS FRANCOS, 
LOCALIZADA EM PALENCIA, ESPANHA. A SAT LOS FRANCOS FOI PIONEIRA NA OBTENÇÃO DA 
CERTIFICAÇÃO "A" DA "GRANJA CIRCULAR" E DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE AENOR.

PUBLIRREPORTAGEM NANTA

A SAT Los Francos é 
uma empresa familiar 
dedicada à agricultura e à 
ovinocultura desde 1880. 

Com cerca de 1000 hectares de terras para 
cultivo e um rebanho de 1900 ovelhas 
leiteiras da raça Lacaune, a SAT Los 
Francos é uma empresa líder no setor 
agrícola. O desejo de excelência fê-los 
avançar na sustentabilidade, obtendo 
o certificado A da Granja Circular e o 
certificado de conformidade AENOR que 
atesta que atendem aos requisitos de 
sustentabilidade económica, ambiental e 
social, além daqueles relacionados com o 
bem-estar animal.

Por que decidiu entrar na Granja 
Circular?

Achámos muito interessante que 
alguém de fora nos fosse examinar de 
forma objetiva. A cada dia devemos 
melhorar um pouco, e essa foi uma boa 
forma de saber onde estava o nosso ponto 
de partida e de nos ajudar a detetar pontos 

fracos ou possíveis melhorias na exploração. 
Além disso, esse tipo de iniciativa pode 
ajudar o setor a projetar uma imagem 
mais alinhada com a realidade, ou seja, a 
de uma exploração moderna, com gestão 
empresarial e preocupada com os desafios 
socioambientais.

Qual foi o processo para obter a 
certificação? De que suporte precisou 
para obtê-lo?

O primeiro contacto foi a contribuição 
periódica de dados da nossa exploração; 
produtivos, económicos, ambientais e 
sociais. Após essa primeira etapa, vieram 
as inspeções na própria pecuária na qual se 
tiveram em atenção aspetos como o maneio 
de dejetos, bem-estar e conforto animal, 
maneio de pessoal assalariado, emissões, etc.

Por fim, a AENOR visitou as nossas 
instalações e tivemos que documentar os 
dados inicialmente fornecidos, ou o que 
nos era exigido naquele momento. Ao longo 
desse processo, utilizámos meios próprios 
da exploração.

Que boas práticas já tinha em vigor 
que o ajudaram a obter a certificação?

Na nossa localização, e de acordo com 
o modelo de negócio que temos, para 
sermos viáveis, acreditamos que deve 
haver harmonia em tudo o que fazemos. 
Devemos cuidar dos animais, do meio 
ambiente e, principalmente, das pessoas 
que trabalham nesta empresa.

A nossa exploração é mista, integrando 
agricultura e pecuária, com tudo o 
que isso significa em complexidade de 
maneio, mas também em benefícios em 
termos de produtividade, possibilidade de 
rotação de culturas, garantia da qualidade 
das forragens para o gado, devolução 
de nutrientes e melhoria do solo com 
estrume, etc.

Um dos nossos objetivos prioritários 
é ter um rebanho saudável, e isso só se 
consegue com um protocolo de vacinação 
adequado, uma boa alimentação,  
bem-estar e um maneio adequado.

Na agricultura procuramos produzir 
produtos de qualidade, diversificando 
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as culturas, adubando a terra e 
cuidando da melhor forma possível 
a nossa matéria-prima. Temos cerca 
de 100 hectares de árvores, pinheiros, 
choupos e nogueiras, que proporcionam 
benefícios indiscutíveis ao nosso 
planeta. Criámos microecossistemas, 
por meio de desfiladeiros, árvores, 
sebes, onde se reproduzem diferentes 
espécies de animais que mais tarde nos 
proporcionarão um grande benefício 
para as nossas plantações. Usamos 
energia renovável, fotovoltaica, para 
autoconsumo, para que o nosso impacto 
energético seja mínimo.

Mas, acima de tudo, o pilar mais 
importante são as pessoas que trabalham 
na nossa exploração. Procuramos 
criar um ambiente amigável, porque 
acreditamos que é assim que alcançamos 
a nossa maior eficiência. A propriedade, 
a família López-Francos, tenta transmitir 
estes princípios sociológicos e ambientais 
na sua empresa.

Que novas medidas teve que 
implementar para obter o certificado 
Granja Circular?

A medida em que mais tivemos 
que trabalhar talvez tenha sido o 
reordenamento de todos os dados de que 
dispomos. Para pensar de forma "circular", 
precisávamos de obter dados específicos 
de forma simples, sem alterar muito o 
nosso trabalho diário.

O que acha da inclusão dos 
quatro pilares (sustentabilidade 
económica, ambiental, social e de 
bem-estar animal) no modelo?

Acreditamos que estes pilares 
não devem ser separados. Devemos 
empenhar-nos pela excelência com os 
nossos animais, o meio ambiente e os 
trabalhadores e, claro, sermos viáveis.

Que benefícios e oportunidades 
acha que o certificado Granja 
Circular trará para o seu negócio?

Sem dúvida irá melhorá-lo, pelo 
facto de se fazerem avaliações 
periodicamente. Além disso, poder 
partilhar dados com outras explorações 
e estabelecer comparações é um 
incentivo muito importante. Por outro 
lado, se conseguirmos que a sociedade 
realmente saiba o que fazemos, que 
as pessoas entendam o significado 
de um certificado de Granja Circular, 
que percebam o grande trabalho que a 
maioria dos agricultores e produtores 
pecuários estão a desenvolver, 
sendo sustentáveis no meio rural, 
começaremos a ter uma sociedade mais 
justa.

Na maioria dos casos, ser agricultor 
implica ser sustentável. Acredito que 
o certificado Granja Circular seja uma 
ferramenta que, bem utilizada, nos 
pode ajudar a ser mais eficientes como 
empresas e como pessoas.

ACERCA DO CONCEITO 
"GRANJA CIRCULAR"

Granja Circular é a proposta da Nanta 
para promover a sustentabilidade das 
explorações pecuárias.

Alinhado com o Roadmap da Nutreco 
2025, é um modelo de sustentabilidade 
com o qual se pode demonstrar o grau 
de sustentabilidade de uma exploração 
agrícola com base em quatro pilares 
fundamentais – sustentabilidade 
económica, ambiental, social e de 
bem-estar animal. Com o Decálogo da 
Granja Circular como guia, o modelo 
de sustentabilidade da Nanta classifica 
as explorações em três categorias (A, B 
e C), com base nos seus resultados de 
sustentabilidade, e fornece recomendações 
para melhoria contínua.

Com uma abordagem multidisciplinar, 
inclui várias ferramentas de cálculo e 
avaliação e tem indicadores solventes, 
mensuráveis e práticos, sendo possível 
a verificação da certificação de 
sustentabilidade pela AENOR. 
Mais informações em www.nanta.es/granja-circular.

Nome da exploração SAT 2126 Los Francos

Localização Revenga de Campos, 
Palencia, Espanha

Número total de 
animais

2.691 fêmeas, incluindo 
ovelhas e borregas 
adultas e 152 machos

Tipo de produção mista, produção de 
carne e leite de ovelha

Nº de animais em 
produção

1873 fêmeas com mais 
de um ano

Produção anual 1.070.000 litros

Equipa na exploração 22 pessoas (13 pecuária 
+ 6 agroflorestal + 3 
maneio)

Destaques no maneio simplicidade, busca 
pela eficiência e, acima 
de tudo, procurar 
manter os animais 
saudáveis

Medidas de 
biossegurança

controlo adequado de 
visitas, EPI adequado, 
controlo sanitário rígido, 
controlo de agentes 
externos, etc.

"A GRANJA CIRCULAR 
PODE AJUDAR-NOS A 
SER MAIS EFICIENTES 
COMO EMPRESAS E 
COMO PESSOAS"


