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DATA DE APROVAÇÃO | approval date
17 maio de 2017

INICÍO | starting date
29 Novembro de 2016

OBJETIVOS | aims
O projeto proposto pretende valorizar o território pela preservação da sustentabilidade e biodiversidade que a produção de carne do
Jarmelo, raça autóctone da região, proporciona, preservando a sua genética e identidade, bem como modo de produção.
The project intends to valorize the region through the preservation of the bovine breed Jarmelista.

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS/ATINGIDOS| activities to develop and expected results/achieved
Descrição dos objetivos visados.
Promoção da preservação da identidade genética com um incremento do efetivo em cerca de 20% nos 10 anos seguintes à
implementação do projeto; Caracterização do perfil bioquímico/ nutricional e reológico da carne do Jarmelo; Evidência da importância
para a biodiversidade e sustentabilidade territorial da produção da carne do Jarmelo; Desenvolvimento de produtos que resultem do
processamento, transformação e conservação da carne do Jarmelo; Caracterização das especificações da “carne do Jarmelo” tendo em
vista a sua inserção em regimes de qualidade; Ações de divulgação dos resultados do plano de ação focados na carne do Jarmelo como
produto endógeno potenciador de atividade económica e valorização da região, num total de 10 eventos; Divulgação e notoriedade de
produtos da carne do Jarmelo como alimentos de qualidade e sustentáveis, nomeadamente website do projeto, página nas redes
socias, comunicados de imprensa, flyers e imagem do projeto.
Preservation and promotion of the bovine breed Jarmelista by means of several activities aiming at increase the value of Jarmelista
meat. It is expected a 20% increase of the Jarmelista flock in the 10 years following the project activities.

FIM | end date
3 abril de 2021

FINANCIAMENTO | budget
Investimento Global Elegível: 55 126.68€
Apoio Financeiro da União Europeia – FEADER: 41,345.04€
Investimento Elegível (IPC): 55 126.68€
Apoio Financeiro da União Europeia – FEADER (IPC): 41,345,04€

LOCALIZAÇÃO | location
Centro – 100%
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