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Designação do projeto |Inovação, Eco-Eficiência e Segurança em PME’s do Setor dos 

Lacticínios (LACTIES) 

 
Código do projeto |PDR2020-1.0.1-FEADER-030773 

 
Objetivo principal |Aumentar a competividade das microempresas e pequenas e 

médias empresas (PME’s do setor dos laticínios, através da introdução de inovação 

tecnológica ao nível dos produtos e processos, de ecoeficiência e valorização de recursos 

endógenos. 

 
Região de intervenção |Alentejo, Beira Litoral, Beira Baixa, Lisboa e Douro Litoral. 

 
Entidade beneficiária |Entidade Líder: Instituto Politécnico de Coimbra 

Entidades Parceiras: ACOS – Associação de Agricultores do Sul; LOUROFOOD LDA; 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária IP; Sabores e Ambientes Serra 

da Estrela, Comercialização de Produtos Tradicionais LDA; Instituto Politécnico de Beja; 

ANCOSE – Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela; Universidade 

Católica Portuguesa; Queijaria Guilherme, Unipessoal LDA; VALINOX – Industrias 

Metalomecânicas SA; TÉTÉ II – Produtos Lácteos LDA; Instituto Superior de Agronomia; 

Centro de Biotecnologia Agrícola e Agro-alimentar do Alentejo. 

 
Data da aprovação |06-09-2017 

 

Data de início |02-10-2017 

 
Data de conclusão |30-09-2021 

 
Custo total elegível do IP Beja |42.906,18 EUR 

 
Apoio financeiro da União Europeia |FEADER – 32.179,65 EUR 

 
Objetivos, atividades e resultados esperados 
 
Para além do objetivo principal (geral), o projeto LACTIES tem os seguintes objetivos 

específicos:  

 - Inovar em produtos lácteos para diversificação de produtos das empresas; 

 - Melhorar a eficiência energética dos processos de fabrico, com particular foco no processo 

produtivo de requeijão; 

- Avaliar soluções para a recuperação dos subprodutos (sorelho e soro do queijo de 

cabra). 
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Atividades:  

- Realização de ensaios de ultrafiltração tangencial com soro para produzir concentrados 

líquidos de proteínas de soro (CLPS). 

- Ensaios de produção de requeijão com base em CLPS. 

- Desenvolvimento de equipamento com recuperação de calor para requeijão e/ou fabrico de 

requeijão a partir de CLPS. 

- Desenvolvimento de soluções para uma eficaz utilização do sorelho resultante do fabrico de 

requeijão e do soro de cabra, através de tecnologias de membranas. 

- Estudo da possibilidade de preparação de géis alimentares com as frações separadas por 

tecnologias de membranas, a partir de sorelho e/ou soro de cabra; 

- Conceção de revestimentos à base de concentrados proteicos de soro para melhoria da 

conservação do queijo de ovelha. 

 

Resultados:  

- Desenvolvimento de 7 novos produtos lácteos: iogurte de ovelha (convencional e isento de 

lactose); requeijão com probióticos; iogurtes/bebidas lácteas fermentadas com base em 

concentrados líquidos de proteínas de soro (CLPS); sobremesas lácteas com base em CLPS; 

bebidas lácteas com base em sorelho ou permeados da ultrafiltração do soro; requeijão de vaca 

com base em CLPS; películas protetoras para queijo Serpa, com base em CLPS. Para todos 

estes produtos será produzido um caderno de especificações associadas a boas práticas de 

produção. 

- Desenvolvimento de 2 plantas para fabrico de requeijão: uma planta piloto para 

microempresas com capacidade de processamento entre 100 – 200 L de soro; uma planta 

piloto para empresas com maior dimensão, com capacidade de processamento entre 500 – 

1000 L de soro. 

O projeto apresenta ainda o seguinte enquadramento: 

 Classificador CNAEF: 541 – Indústrias Alimentares 

 Classificador FOS: 2.11 – Engenharia e Tecnologia Alimentar 
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