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PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E 
TERRITORIAL DO QUEIJO DA REGIÃO CENTRO 

CENTRO-04-3928-FEDER-000014 

Região Centro 

INOVCLUSTER – Associação do Cluster Agroindustrial do Centro; 
ESTRELACOOP – Cooperativa dos produtores de queijo serra da 
estrela crl; ANCOSE -Associação nacional de criadores de ovinos 
da serra da estrela; COAPE – Cooperativa agro-pecuária dos 
agricultores de Mangualde, crl; APQDCB – Associação de 
produtores de queijo do distrito de Castelo Branco; 
APRORABAÇAL – Associação de produtores Rabaçal; CIMBSE – 
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela; CIMBB 
– Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa; CIMRC – 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra; CIMVDL – 
Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões; IPCB – Instituto 
Politécnico de Castelo Branco; IPV – Instituto Politécnico de 
Viseu; CATAA – Associação Centro de Apoio Tecnológico 
Agroalimentar de Castelo Branco; Associação CBPBI – Centro de 
Biotecnologia de Plantas da Beira Interior 

16-11-2018 

01-01-2019 

31-12-2021 

2.322.605,45 € 

FEDER: 1.974.214,63 € 

348.390,82 € 

Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar 
a mobilidade laboral 



 

 

 

Objetivo, atividades e 

 resultados esperados/atingidos  

 

 

 

•Implementar uma estratégia de rejuvenescimento, valorização e competitividade da 
fileira 
•Promover a inovação e o conhecimento dentro da fileira dos Queijos DOP da Região 
Centro 
•Melhorar a qualidade e segurança alimentar dos Queijos DOP da Região Centro 
•Melhorar a capacidade de resposta das entidades gestoras das DOP e IGP 
•Sensibilizar os produtores para a importância do processo de certificação 
•Implementar uma Estratégia de Promoção e Marketing dos Queijos DOP Região 
Centro 
•Tornar a opção pela compra do Queijo DOP mais apelativa / atrativa 

Para além dos objetivos anteriormente enunciados a presente operação visa atingir os 
seguintes resultados: Efeito multiplicador do investimento público sobre o investimento 


