
Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul



1. Identificação do Recurso Endógeno e do Território Alvo

PROVERE “Beira Baixa: Terras de Excelência”: 

“Conjugar a valorização do território, dos produtos e dos 

eventos, potenciando a qualidade, a singularidade e a 
diversidade, construindo um espaço rural atractivo para 

investir, visitar e residir.”



1. Identificação do Recurso Endógeno e do Território Alvo

1. 
Fortalecer a Identidade

Preservação dos recursos intemporais: do património construído ao património 

natural, do património agro-industrial ao património gastronómico; actualização 

das vocações e das funções dos espaços rurais da Beira Baixa, procurando 

alcançar um novo desígnio de desenvolvimento sustentável para um território de 

baixíssima baixa densidade que concilie a economia produtiva tradicional com a 

nova economia residencial, principais manifestações da emergente 

competitividade dos espaços rurais europeus



1. Identificação do Recurso Endógeno e do Território Alvo

2. 
Valorizar a Diversidade

A marcada diversidade natural da Beira Baixa é tão mais relevante quanto 

constitui um elemento distintivo dos territórios de qualidade agro-alimentar, 

enquanto expressão da biodiversidade, da preservação dos recursos naturais e 

da vitalidade das produções tradicionais. Deverá ser, por isso, a partir deste 

riquíssimo mosaico que se deve fundar a renovada competitividade da ruralidade 

de excelência da Beira Baixa, enquanto espaço de visitação, enquanto área de 

produção e enquanto território de promoção



1. Identificação do Recurso Endógeno e do Território Alvo

3.
Reforçar a Inovação e a Competitividade

Importa considerar vários aspectos críticos da actual competitividade agro-

industrial e em que a Beira Baixa se tem revelado menos capaz: a inovação dos 

processos produtivos; o controlo de qualidade; a certificação; a criação de 

marcas e a adopção de técnicas de labeling e marketing; a capacitação dos 

recursos humanos; a I&DT; a inserção em redes de distribuição e 

comercialização



1. Identificação do Recurso Endógeno e do Território Alvo

Área: 3.578 km²

População: 42.683 habitantes 

(densidade populacional de 11,9 

hab./km²)



2. Linhas Gerais da Estratégia de Valorização Económica do Recurso

Eixo 1. 
Criação de uma Rede de Centros 
Rurais de Excelência

Qualificação urbana e patrimonial e 

dinamização funcional de uma rede 

de lugares rurais com singularidade 

física, vitalidade social e 

competitividade económica 

capazes de promover dinâmicas 

territoriais



2. Linhas Gerais da Estratégia de Valorização Económica do Recurso

Eixo 2. 
Qualificação, Inovação e 
Desenvolvimento dos Produtos 
de Excelência 

Valorização e qualificação dos 

processos de produção e 

comercialização dos produtos de 

excelência da Beira Baixa através 

de acções de Inovação & 

Desenvolvimento e do apoio à

modernização das unidades 

produtivas



2. Linhas Gerais da Estratégia de Valorização Económica do Recurso

Eixo 3. 
Programa de Eventos de 
Internacionalização e 
Valorização das Competências 
Tradicionais e dos Produtos de 
Excelência

Organização e promoção de um 

programa coerente de eventos de 

projecção nacional e internacional 

de valorização das competências, 

dos atractivos e dos produtos de 

excelência da Beira Baixa



Eixos
Nº de 

projectos

Investimento 
Total

(€)
1. Criação de uma Rede de Centros Rurais de 

Excelência
16 15.265.842,76

2.   Qualificação, Inovação e Desenvolvimento dos 
Produtos de Excelência

34 25.131.239,09

3. Programa de Eventos de Internacionalização e 

Valorização das Competências Tradicionais e 
dos Produtos de Excelência

1 2.600.000

Projecto Transversal – Plano de Comunicação e 
Marketing

1 400.000

TOTAL 52 43.397.081,85

2. Linhas Gerais da Estratégia de Valorização Económica do Recurso



Tipologia de 
Investimento

Projectos Investimento Total

Nº % Euros %

Investimento Público 9 17,3 12.734.642,76 29,3

Investimento Público-
Privado

5 9,6 3.735.000 8,6

Investimento Privado 38 73,1 26.927.439,09 62,1

TOTAL
52 100,0 43.397.081,85 100,0

2. Linhas Gerais da Estratégia de Valorização Económica do Recurso



3. Constituição da Parceria e Modelo de Governação



4. Principais Projectos–âncora e Complementares

Promotor: Câmara Municipal de Castelo Branco

Parceiros: Instituições Públicas e Empresas 

Descrição: Visa integrar e aprofundar os processos de certificação de qualidade e de denominação de 
origem controlada com que os diversos produtos tradicionais da Beira Baixa têm vindo a ser enquadrados e 
comercializados. A concretização deste projecto permitirá a introdução no mercado de uma “marca 
umbrella”, ligada à promoção da imagem regional, sob a qual serão comercializados os produtos de 
qualidade superior oriundos da região, com o rótulo “Beira Baixa Gourmet”. 

Objectivos: Promover a qualificação das produções agro-alimentares, assegurando maiores níveis de 
qualidade; consolidar a estratégia de inovação e de valorização transversal dos produtos agro-alimentares 
de excelência da Beira Baixa; promover/divulgar a certificação dos produtos agro-alimentares de excelência 
da Beira Baixa sob uma marca umbrella, “Beira Baixa Gourmet”.

Investimento Total: 400.000 €

Programa de Certificação “Beira Baixa Gourmet”



4. Principais Projectos–âncora e Complementares

Promotor: Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul

Parceiros: Câmaras Municipais

Descrição: Com a criação deste projecto - que acima de tudo pretende reforçar uma maior presença dos 
produtos da região nos mercados regional, nacional e internacional, através de actividades de promoção, 
divulgação, exposição, mostra e venda - espera-se que sejam progressivamente minimizados os aspectos 
críticos da competitividade das actividades agro-industriais da região.

Objectivos: Promover e divulgar as produções tradicionais de excelência; valorizar a dimensão económica 
e social dos produtos da terra de excelência, e estimular a inovação nas fileiras agro-alimentares; 
impulsionar as actividades turísticas associadas.

Investimento Total: 2.600.000 €

Beira Baixa Terras de Excelência – Programa de Eventos de Internacionalização e 
Valorização dos Produtos da Terra



4. Principais Projectos–âncora e Complementares

Promotor: Comunidade Intermunicipal da Beira Interior Sul

Parceiros: Câmaras municipais, juntas de freguesia, universidades e centros de investigação, instituições 
públicas e empresas

Descrição: O projecto engloba duas componentes: uma relacionada com o processo de marketing e 
promoção do Programa “Beira Baixa Terras de Excelência”; outra associada à programação de eventos 
técnico-científicos, a realizar paralelamente a certames de internacionalização e valorização dos produtos 
tradicionais.
Objectivos: Melhorar a qualidade e eficácia da promoção dos certames; implementar processos de 
programação e divulgação em rede; reduzir custos e elevar a eficácia da divulgação; divulgar os princípios 
regulamentares para as actividades artesanais; consolidar os processos de certificação dos produtos 
tradicionais da Beira Baixa; promover a apoiar o Programa de Certificação “Beira Baixa Gourmet”. 

Investimento Total: 400.000 €

Plano de Comunicação e Marketing “Beira Baixa: Terras de Excelência”



5. Calendário para a Concretização do Programa de Acção



6. Programa de Actividades da Equipa Técnica de Dinamização da Parceria

Acção 1 – Dinamização da Parceria 

Actividade 1: Funcionamento da “Beira Baixa – Terras de Excelência”

Actividade 2: Participação e Organização de Reuniões

Acção 2 – Promoção e Divulgação 

Actividade 1: Participação e Organização de Palestras e Workshops

Actividade 2: Divulgação e Comunicação da Parceria

Acção 3 – Acompanhamento, Monitorização e Auto-avaliação

Actividade 1: Acompanhamento e Revisão dos Objectivos do Programa de Acção

Actividade 2: Monitorização da Execução do Programa de Acção

Actividade 3: Avaliação do Programa de Acção
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