
 

 

Designação do projeto | Criação da estrutura produtiva agroindustrial para potenciar a 

criação de valor e a inovação da J.D. Portalegre, Lda., suportadas pela produção de bens 

transacionáveis e a internacionalização da empresa 

Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-000333 

Objetivo principal| Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e florestal 

Região de intervenção | PORTALEGRE 

Entidade beneficiária | J.D. - PORTALEGRE LDA. 

Data de aprovação | 2015-09-16 

Data de início | 2015-01-01  

Data de conclusão | 2018-10-11 

Custo total elegível |2 574 269,28 euros 

Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 765 845,12 euros 

Apoio financeiro público nacional/regional |135 149,14 euros 

 

Objetivos: 

Este projeto de investimento compreende assim a criação de uma nova unidade produtiva 

localizada em Portalegre, freguesia de Urra, com uma área total de 3.405m2, tendo sido 

desenhada para obter o máximo de rentabilidade, a capacidade produtiva adequada ao 

solicitado pelo mercado, com as questões ambientais salvaguardadas e promovendo a 

utilização eficiente da energia. 

Atividades e resultados esperados/atingidos: 

Com este projeto de investimento, a JDP pretende iniciar a sua internacionalização, prevendo-

se uma penetração no mercado externo de 5% (vendas diretas). Para isso, a empresa apostará 

em mercados de maior procura e consumo, onde procurará suportar a abordagem também 

com a ligação à PortugalFoods. Para a internacionalização da JDP, vai igualmente contar a 

expansão externa de alguns dos clientes que irão fazer parte da sua rede comercial e de 

distribuição. 

 



Designação do projeto | Expansão da estrutura produtiva agroindustrial para 
potenciar a criação de valor e a inovação da J. D. - Empresa de Lacticínios, S.A., 
suportadas pela produção de bens transacionáveis e a internacionalização da 
empresa.
Código do projeto | PDR2020-3.3.1-FEADER-000347
Objetivo principal| Reforçar a competitividade do sector agroalimentar e
florestal
Região de intervenção | MONTEMURO
Entidade beneficiária | J.D.- EMPRESA DE LACTICINIOS S.A.
Data de aprovação | 2015-09-04
Data de início | 2015-01-01 
Data de conclusão | 2022-12-30
Custo total elegível |3 250 990,92 euros
Apoio financeiro da União Europeia | FEDER – 430 756, 30 euros
Apoio financeiro público nacional/regional | 381 991,43 euros

Objetivos:
- reforçar a capacidade produtiva, aumentar a vida útil dos produtos;
- aumentar a rentabilidade industrial e capacidade produtiva;
- modernizar e automatizar o processo de fabrico;
- permitir um maior controlo na qualidade do produto;
- permitir um maior controlo nas quantidades de matéria-prima utilizada;
- permitir uma maior durabilidade dos produtos obtidos, devido à sua homogeneização;
- permitir uma maior uniformidade nas caraterísticas dos queijos obtidos;
- permitir uma maior rapidez no desenvolvimento de novos produtos, visto que com a
maior capacidade produtiva, mais facilmente se testará os novos queijos;
-aumentar o número de postos de trabalho.

Atividades e resultados atingidos:
Todos os objectivos propostos foram atingidos, tendo a fabrica atinguido patamares de
excelência em termos de capacidade e qualidade de produção, que permitem em 2023
começar a produzir numa escala muito relevante para o mercado de exportação.


