
                               
 

 

 

 

 

Designação do projeto | Go BovMais - Melhoria da produtividade da fileira 
dos bovinos de carne 
 
Código do projeto | PDR2020-101-031128 
 
Objetivo principal | Melhoria da produtividade e competitividade dos 
bovinos de carne em Portugal. Implementar novos processos e tecnologias e 
a sua divulgação, que permitirão obter novos conhecimentos e melhores 
resultados a todos os interessados. 

 
Região de intervenção | De um modo geral, todos os criadores de bovinos, as 
suas Associações de Criadores e Agrupamentos de Produtores, empresas 
várias do sector do sector agropecuário, desde a industria de rações à 
distribuição de produtos e equipamentos, poderão beneficiar desta parceria,  
Mais especificamente, cerca de 380 Criadores de bovinos das raças 
Alentejana e Mertolenga e suas Associações. 
O Go BovMais terá como beneficiários/destinatários diretos e imediatos 
todos os ativos da fileira dos bovinos de carne, nomeadamente, 22 
Associações de Criadores gestoras de Livros Genealógicos e mais de 11000 
Criadores seus associados. 
 
Entidade beneficiária | Instituto Nacional de Investigação Agrária e 
Veterinária, I.P. (INIAV) 

 
Data da aprovação | 2017-09-13 

 

Data de início | 2017-03-01 

 
Data de conclusão | 2022-02-28 

 
Custo total elegível | 106 099,52 € 

 
Apoio financeiro da União Europeia | FEADER (Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural) – 71 617,18 € 

 
Apoio financeiro público nacional/regional | 7 957,46 € 



                               
 

 

 
 
Objetivos 
Esta parceria visa atingir 5 Objetivos principais perfeitamente integrados no 
âmbito da fileira dos bovinos de carne que, ao serem atingidos através de 5 
Ações fundamentais, propiciarão o desenvolvimento de novos processos, 
tecnologias e produtos. Estes novos processos tecnologias e produtos 
contribuirão incontestavelmente para a obtenção de novos conhecimentos e 
práticas ao nível do sector produtivo e, consequentemente para a melhoria 
da eficiência bioeconómica da produção de carne de bovino, com reflexo na 
rentabilidade das explorações agropecuárias, no mundo rural e na economia 
Portuguesa. 
 
Atividades de divulgação previstas 
Apresentação dos resultados em jornadas técnico-científicas, colóquios, 
conferências e congressos; 
Ações de demonstração e divulgação destinadas a produtores e outros 
interessados; 
Dias de campo e reuniões nas Associações de Criadores; 
Publicação de artigos técnicos e científicos; 
Participação em atividades de Redes Temáticas. 
 
Resultados Esperados 
Fornecimento de dietas equilibradas que completem a pastagem disponível. 
Elaboração de recomendações de maneio alimentar para os produtores.  
Quantificação do efeito da condição corporal na idade à puberdade das 
novilhas e reinício da ciclicidade ovárica pós parto.  
Aplicação informática (iOS/Android) para integração de parâmetros da 
performance reprodutiva e recomendações sobre as fases do ciclo 
reprodutivo.  
Utilização do Consumo Alimentar Residual como critério de seleção.  
Informação mais precisa sobre a eficiência biológica e económica dos animais 
e Estimativa de Pesos Económicos de características produtivas.  
Modelos de crescimento para as raças Mertolenga e Alentejana.  
Ferramenta on-line amigável de otimização do lucro e apoio à decisão na 
produção e acabamento de machos.  

 
Mais informação em: http://www.bovmais.pt/  

http://www.bovmais.pt/

