VI/6017/97-PT
REGULAMENTO (CEE) N° 2081/92 DO CONSELHO
o

PEDIDO DE REGISTO : ART. 5 ( ) ART. 17° (X)
DOP()

IGP(X)

NÚMERO NACIONAL DO PROCESSO: IG/42/94

1. SERVIÇO COMPETENTE DO ESTADO-MEMBRO:
NOME: Ministère de 1' Agriculture - Direction générale de 1' Alimentation
TEL: 49 55 58 45
FAX: 49 55 59 48
2. AGRUPAMENTO REQUERENTE:
a) NOME:

L. P. S. (Les Pores de la Sarthe)

b) ENDEREÇO: 34, rue Paul Ligneul - 72000 LE MANS
c)

COMPOSIÇÃO: produtor/transformador (X) outro ( )

3. NOME DO PRODUTO: Porc Fermier de la Sarthe (porco de quinta de Sarthe)
4. TIPO DE PRODUTO: Carne e miudezas comestíveis (anexo II - capítulo 2 do Tratado de
Roma)
5. DESCRIÇÃO DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E OBRIGAÇÕES:
o

(resumo das condições do n° 2 do artigo 4 )
a) NOME: Porc Fermier de la Sarthe
b) DESCRIÇÃO: Carne de porco (carcaças inteiras ou pedaços) e miudezas
c)

AREA GEOGRÁFICA: Departamento
departamentos vizinhos.

de

Sarthe e cantões limítrofes

nos

d) PROVA DE ORIGEM: Os criadores e os matadouros são registados. A rasteabilidade
do produto é assegurada por uma identificação (tatuagem) de cada porco no criador.
As carcaças e os pedaços são identificados no matadouro e nas instalações de corte.
Todas as identificações são objecto de registos documentais realizados em todas as
etapas da produção. Este dispositivo é completado por controlos de contabilidade
física.
e)

MÉTODO DE OBTENÇÃO: Os porcos são criados em edifícios abertos ou ao ar
livre e são alimentados principalmente com cereais. Abatidos com, no mínimo, 26
semanas, são seleccionados no matadouro com base na qualidade da carne.

f)

RELAÇÃO: A ligação à origem geográfica assenta :
a) nas características do sistema de criação tradicional da região,
b) numa reputação atestada por referências históricas e bibliográficas particularmente
importantes no século XLX; esta produção foi relançada a partir dos anos 80 e a
qualidade do produto foi reconhecida pela obtenção de um label rouge (marca de
qualidade) em 1989. A reputação actual é atestada pelo desenvolvimento deste sector
e pela escolha exclusiva do porco de Sarthe para o fabrico de determinados produtos
tradicionais de salsicharia de alta qualidade.

g) ESTRUTURA DE CONTROLO:
Nome: L.P.S. (Les Pores de la Sarthe)
Endereço: 34, rue Paul Ligneul - 72000 Le Mans
h) ROTULAGEM: Porc fermier de la Sarthe
Nome e endereço do organismo certificador
i)

EXIGÊNCIAS LEGISLATIVAS NACIONAIS (eventualmente):
Os critérios rmnimos das norms técnicas nacionais "carne de porco"
O caderno de especificações e encargos Label n° 05-09

A PREENCHER PELA COMISSÃO

N° CE: G/FR/00184
DATA DE RECEPÇÃO DO PROCESSO COMPLETO: 11-5-1995
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