
NORMAS DO PROJETO

ADOTE
UMA SALOIA



1. Objetivos 

Adote uma Saloia visa angariar apoios que ajudem à manutenção do pequeno rebanho 
de ovelhas saloias instalado no Museu do Ovelheiro e que servirá para apoiar as visitas de 
escolas e de outros grupos, permi�ndo o contacto �sico com este magnífico animal que 
está em desuso no nosso território e também para apoiar as demonstrações de ordenha 
e tosquia.

2. Organização

Adote uma Saloia é um projeto em parceria levado a cabo pelo Município de Palmela, 
pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e pela Associação Regional de Criadores de 
Ovinos e Leiteiros da Serra da Arrábida (ARCOLSA), cabendo o valor das adoções 
integralmente para receita desta Associação, que é quem cuida do rebanho e assegura a 
sua função pedagógica.

3. Procedimentos de adoção de uma ovelha saloia

3.1. Preencha o formulário de adesão em anexo, manifestando o interesse pelo 
apadrinhamento da ovelha saloia e envie para o endereço de e-mail: 
queijodeazeitao@arcolsa.pt 

3.2. Indique o(s) animal(ais) que deseja apadrinhar, mediante preenchimento 
de formulário.

4.3.Proceda ao pagamento do valor da adoção para o NIB da ARCOLSA, indicado no 
formulário de adesão e envie o comprova�vo para queijodeazeitao@arcolsa.pt .

3.4.  Após a receção do pagamento, a ARCOLSA emi�rá uma fatura-recibo 
referente à sua adoção e enviar-lhe-á um Diploma que cer�fica a sua adesão ao 
projeto.

4. Valor e Condições de Adoção

4.1. Adotar um animal é um gesto de muito carinho e uma responsabilidade 
para a vida, por isso, após a adoção, a ARCOLSA vai mantê-lo(a) ao corrente do estado 
de saúde e do bem-estar da ovelha adotada.

4.2. Ao adotar uma ovelha saloia assume a responsabilidade de contribuir, 
anualmente, com um valor de duzentos euros por animal adotado, o qual pode pagar 
numa única vez, ou em duas tranches por ano, nos meses de abril e setembro.

4.3. Para adotar uma ovelha saloia deverá também pagar uma joia, à ARCOLSA, 
no valor de cinquenta euros, a qual lhe será res�tuída em situação de rescisão da 
adoção.

4.4. Cada ovelha pode ter mais do que um padrinho ou madrinha.

5. Período de vigência da adoção

5.1. A adoção é válida pelo período de um ano e automa�camente renovada, 
por igual período de tempo.

5.2. Caso queira deixar de ser madrinha/padrinho da ovelha saloia, deverá 
informar por escrito a ARCOLSA, junto do contacto queijodeazeitao@arcolsa.pt, até 
um mês antes do término do contrato de adoção.

6. Contrapartidas para a madrinha/padrinho da ovelha saloia

6.1. Marca da empresa presente em ações de comunicação do projeto.

6.2. Divulgação da ação de adoção junto dos órgãos de comunicação social.

6.3. Presença da marca da empresa na página do sí�o do Museu do Ovelheiro.

6.4. Divulgação da marca da empresa nas redes sociais do Museu do Ovelheiro.

6.5. U�lização do auditório e dos espaços do Museu do Ovelheiro para ações 
de que a empresa necessite, mediante condições a definir.

6.6. Desconto de 40% no valor das visitas de grupo e oficinas de produção de 
queijo que a empresa queira realizar. 

7. Proteção de dados pessoais

7.1. As operações de tratamento de dados pessoais e as medidas técnicas e 
organiza�vas de proteção de dados pessoais no âmbito do projeto Adote uma Saloia, 
pela ARCOLSA, encontram-se em conformidade com as normas jurídicas aplicáveis, 
designadamente com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e com a Lei de 
Proteção de Dados Pessoais.

7.2. A Polí�ca de Proteção de Dados Pessoais do Município de Palmela está 
disponível para consulta em www.cm-palmela.pt.

7.3. As operações de tratamento de dados pessoais a realizar pela ARCOLSA, na 
sequência da inscrição para adoção de uma ovelha saloia têm como fundamento o 
consen�mento da/o madrinha/padrinho.

7.4. Os dados pessoais de iden�ficação e de contacto da/do 
madrinha/padrinho constantes do formulário, serão processados manual ou 
informa�camente e arquivados pela ARCOLSA, des�nando-se exclusivamente a serem 
usados na gestão do projeto Adote uma Saloia.

7.5. Poderão ser recolhidas imagens das/dos madrinha/padrinho da ovelha 
saloia, as quais serão u�lizadas nas peças comunicacionais do Município de Palmela, 
da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e na divulgação do projecto Adote uma 
Saloia.

7.6. As operações de tratamentos de dados pessoais a que alude os números 
8.4. e 8.5. são realizadas de acordo com os princípios da licitude, lealdade e 
transparência, da limitação das finalidades, da minimização dos dados, da exa�dão, 
da limitação da conservação e da integridade e confidencialidade, estando a ARCOLSA 
disponível para demonstrar a sua responsabilidade nesta matéria ao �tular dos 
dados, às autoridades ou a terceiros �tulares de interesses legí�mos.

7.7. Os dados pessoais serão igualmente tratados pelo período de tempo 
estritamente necessário à adoção da ovelha, procedendo a ARCOLSA ao seu 
apagamento nos prazos legalmente es�pulados ou finda a relação contratual. 

8. Disposições Finais e Omissões

Os casos omissos nas presentes Normas serão analisados e decididos pelo Município 
de Palmela, pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e pela ARCOLSA.

Preâmbulo 

A Saloia foi durante muito tempo a ovelha leiteira que nos habituámos a ver nos 
nossos campos, responsável pela produção de leite de qualidade que levou à 
cer�ficação do queijo de Azeitão e presente noutros queijos frescos ou secos.

Há alguns anos a ovelha Saloia começou a ser trocada por raças leiteiras oriundas 
de outros países, que apresentam produções superiores, em resposta à crescente 
procura de leite na região da Península de Setúbal, para produção de Queijo de 
Azeitão.

Em alterna�va à ovelha saloia, iniciou-se um ciclo de importação de animais de 
raças mais produ�vas, sobretudo da francesa Lacaune, que consegue produzir 
quase o dobro de uma Saloia com os mesmos custos. Este movimento levou à 
diminuição drás�ca do efe�vo de saloias, que passou a ter uma presença residual 
nos rebanhos. No concelho de Palmela apenas restam perto de 200 indivíduos, num 
universo de cerca de doze mil ovelhas leiteiras.

Como forma de evitar o seu total desaparecimento, o Museu do Ovelheiro criou um 
pequeno rebanho de Saloias, uma reserva gené�ca para que a ovelha faça parte da 
história local e nunca desapareça.

O Museu do Ovelheiro é um projeto pedagógico que visa manter a memória desta 
a�vidade tradicional, contribuir para a preservação das prá�cas e para a 
con�nuação da ovelha saloia. O pequeno rebanho pedagógico é a parte viva do 
Museu, que oferece aos visitantes a possibilidade de contactar fisicamente com o 
simpá�co animal e de conhecer as prá�cas da ordenha e da tosquia.

Atualmente o rebanho do Museu é composto por 16 ovelhas e 1 carneiro.

1. Projeto

1.1. Adote uma Saloia é um projeto de apadrinhamento de ovelhas dirigido a 
pessoas cole�vas ou individuais que queiram contribuir para o bem-estar 
destes belos animais, que nos acompanham há séculos e que são os 
responsáveis pelo aparecimento do queijo de Azeitão. 

0.2. Ser parceiro do Museu do Ovelheiro, através do apadrinhamento de 
animais, é uma forma original e socialmente responsável de inves�r e 
significa contribuir para um projeto de conservação desta raça e das prá�cas 
ancestrais do seu maneio.
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informa�camente e arquivados pela ARCOLSA, des�nando-se exclusivamente a serem 
usados na gestão do projeto Adote uma Saloia.

7.5. Poderão ser recolhidas imagens das/dos madrinha/padrinho da ovelha 
saloia, as quais serão u�lizadas nas peças comunicacionais do Município de Palmela, 
da Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e na divulgação do projecto Adote uma 
Saloia.

7.6. As operações de tratamentos de dados pessoais a que alude os números 
8.4. e 8.5. são realizadas de acordo com os princípios da licitude, lealdade e 
transparência, da limitação das finalidades, da minimização dos dados, da exa�dão, 
da limitação da conservação e da integridade e confidencialidade, estando a ARCOLSA 
disponível para demonstrar a sua responsabilidade nesta matéria ao �tular dos 
dados, às autoridades ou a terceiros �tulares de interesses legí�mos.

7.7. Os dados pessoais serão igualmente tratados pelo período de tempo 
estritamente necessário à adoção da ovelha, procedendo a ARCOLSA ao seu 
apagamento nos prazos legalmente es�pulados ou finda a relação contratual. 

8. Disposições Finais e Omissões

Os casos omissos nas presentes Normas serão analisados e decididos pelo Município 
de Palmela, pela Junta de Freguesia de Quinta do Anjo e pela ARCOLSA.
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