
Projeto Nº  | 042053
Designação do Projeto | Monte Pasto - Diversificação
Apoio no âmbito do Sistema de Incentivos à Internacionalização| Aviso 27/SI/2018
Objetivo principal| Reforçar a competitividade das pequenas e médias empresas
Região de intervenção | Alentejo
Entidade beneficiária | Monte do Pasto, Lda

Data de aprovação | 20-03-2019
Data de início | 31-10- 2018
Data de conclusão | 31-10-2021
Custo total elegível | 558.000,00 €
Apoio financeiro da União Europeia |FEDER – 251.100,00 €

É objetivo da empresa reforçar a sua posição de líder 
de mercado, em termos ibéricos, na produção de 
gado bovino pretendendo igualmente ser uma 
empresa de referência ao nível de exportações 
europeias, assumindo como objetivo ser uma das 
cinco maiores exportadoras em relação ao mercado 
europeu de animais vivos.



Designação do projeto | ETICMEAT - ETHICAL MEAT: Sistema Integrado de 
Produção Sustentável de Carne 
Código do projeto | POCI-01-0247-FEDER-072254 
Objetivo principal| Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e 
a inovação 
Região de intervenção |ALENTEJO
Entidade beneficiária |MONTE DO PASTO, LDA UNIVERSIDADE DE ÉVORA 
Data de aprovação | 23-03-2021

Data de início | 01-01-2021

Data de conclusão | 30-06-2023

Custo total elegível |669.550,22 EUR

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 460.117,58 EUR

O projeto visa o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Produção

Sustentável de Carne, assente em processos, tecnologias e sistemas de

informação inovadores para assegurar a produção de produtos de carne:

• mais saudáveis e com maior diferenciação e potencial competitivo nacional

e internacional;

• com maior rigor e eficiência económica, sustentabilidade e bem-estar

animal;

• com maior valor acrescentado, gerando mais valor para a empresa, para o

setor agropecuário e para economia do Alentejo; e

• que materializa a iniciativa estratégica da União Europeia "Do Prado ao

Prato" para a transição para um sistema alimentar sustentável e seguro ao

longo da cadeia alimentar, e que, explora as oportunidades do EREI do

Alentejo, no domínio prioritário “Alimentação e Floresta”.
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