
Designação do projeto |  RARISS - Raças Autóctones, Rastreabilidade, Inovação e Soluções Sustentáveis

Código do Projeto |  Projeto n.º 69810 (POCI-01-0247-FEDER-069810)
Objetivo principal | Desenvolvimento de soluções inovadoras, sustentáveis e rastreáveis para o couro e calçado

Região de Intervenção | Norte (545); Centro (46%)

Entidades beneficiárias |

Couro Azul – Indústria e Comércio de couros S.A.
CEI – Companhia de Equipamentos Industriais, Lda.
CTCP - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal
C.T.I.C – Centro Tecnológico das Indústrias do Couro
Fortunato O. Frederico & CA LDA
Instituto Politécnico de Bragança

Data de aprovação 2021-05-12

Data de início 2021-01-01

Data de conclusão 2023-06-30

Custo total elegível 1 058 388,93 €

Apoio financeiro público 706 664,52 € (FEEI)

Objetivos, atividades e resultados esperados

 O Projeto visa a criação de um novo modelo de negócio para a rastreabilidade de peles e couros de bovinos de raças autóctones,
estratégico  para  a  indústria  do  couro  e  calçado,  respondendo  a  uma  crescente  necessidade  do  consumidor,  em  querer
compreender a origem dos materiais e produtos que adquire no mercado e o seu impacte para a saúde humana, animal e ambiente.
O  Projeto  RARISS  aposta  num  novo  modelo  de  negócios  TraceLeather  que  integra  soluções  inovadoras  que  incluem  o
desenvolvimento de um referencial de saúde e bem-estar animal, uma plataforma web, um sistema de marcação ágil, um sistema
de leitura do código de rastreabilidade, novos eco processos, couros e produtos de calçado, com maior valor acrescentando e com
menor impacte ambiental, suportados pelo conhecimento cientifico

Os trabalhos a desenvolver serão suportados pela execução de um conjunto de atividades organizadas em tarefas específicas,
nomeadamente:
A1 - Estudos preliminares e especificações
A2 - Desenvolvimento dos sistemas de codificação, marcação e leitura
A3 - Desenvolvimento de biocidas, couros e calçado rastreáveis e sustentáveis 
A4 - Testes e scale-up industrial
A5 - Promoção e disseminação dos resultados
A6 – Gestão técnica do projeto

O presente projeto investe sobretudo em recursos humanos pois os participantes encontram-se integrados em unidades com o
equipamento necessário para a realização dos desenvolvimentos propostos. 
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