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o desenvolvimento agrícola e rural, através da valorização, 
qualificação, defesa, promoção e dignificação da identidade dos 
produtos tradicionais portugueses e subsidiariamente, dos seus 

produtores e território;

o desenvolvimento da rede nacional e internacional para a defesa e 
promoção das Indicações Geográficas em Portugal e no Mundo

a representação nacional e internacional dos Agrupamentos de
Produtores de Produtos com IG.

Objectivos

Associação de direito 
privado  (ONG)



PROMOVER VALORIZAR

DEFENDER QUALIFICAR

PRODUTOS TRADICIONAIS

AGRO-ALIMENTARES E 
NÃO ALIMENTARES

www.qualificaportugal.pt 3
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Somos a secção portuguesa da 
rede mundial

agrupa mais de 800 Agrupamentos de produtores de produtos 
com IG de todo o mundo
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oriGIn EU

Revisão regulamentação 
sobre as IGs

Promoção dos Produtos 
de Qualidade

Tratados internacionais 
de comércio

…………
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QUALIFICAR UM PRODUTO TRADICIONAL   
- para quê?

• Para valorizar o produto e tentar que ganhe novos mercados e
remunere melhor o produtor

• Para dar garantias aos consumidores sobre O MODO DE PRODUÇÃO e
ou a VERDADEIRA ORIGEM GEOGRÁFICA e ou sobre as
CARACTERÍSTICAS/QUALIDADE DO PRODUTO

• Para evitar que OS NOMES DOS PRODUTOS sejam abusivamente 
utilizados ou OS PRODUTOS sejam abusivamente alterados
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Só a QUALIFICAÇÃO dos produtos tradicionais 
portugueses possibilitará a sua sobrevivência e a dos seus 

produtores 

QUALIFICAR – significa VALORIZAR; ACRESCENTAR VALOR; DIGNIFICAR; PROMOVER….

“Produto tradicional” - produtos agro-alimentares, transformados ou não e os produtos não alimentares (artesanais 

naturais ou industriais), produzidos em Portugal, cujas matérias-primas, métodos de obtenção, produção, 

conservação e maturação, foram consolidados ao longo do tempo e que, pelas suas características próprias, revelem 

interesse histórico, etnográfico, social ou técnico, evidenciando valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

singularidade ou exemplaridade. Considera-se como tempo mínimo para consolidação um espaço de 50 anos, 

equivalente à transmissão de saber entre 2 gerações
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Respeito 
pelo passado

TRADIÇÃO

Respeito 
pelo futuro

INOVAÇÃO

Desenvolvimento 
sustentável

Respeito pelas 
gerações 
actuais

CIVILIZAÇÃO

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

http://www.qualificaportugal.pt/


As sociedades modernas 
dispõem hoje de um 
instrumento fantástico para 
alavancar o futuro e permitir o 
desenvolvimento sustentável
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A 
Propriedade 
Intelectual

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

É uma mola de 
desenvolvimento

http://www.qualificaportugal.pt/


Propriedade 
Intelectual

Marcas

Indicações 
Geográficas

Marcas de 
associação

Patentes e 
modelos

Direitos 
de autor

E 
outras….
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http://www.qualificaportugal.pt/


Através da “ferramenta” PI podemos

• Identificar empresas

• Identificar produtos e serviços
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Registo 
de 

marcas

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

http://www.qualificaportugal.pt/


Através da “ferramenta” PI podemos

• Estabelecer padrões de “qualidade” para produtos e serviços
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Marcas de associação  
/Marcas de certificação ou de garantia

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

http://www.qualificaportugal.pt/
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A 
QUALIFICAÇÃO  
de um produto 

tradicional 
pode ser feita 

por um 
produtor / 
empresa

registo de uma marca 

Através do uso de uma marca da associação 
QUALIFICA 

Marca ÉQUALIFICADO



uso de uma marca da associação QUALIFICA pressupõe: 

- Adesão como membro da Associação

• Descrição do produto ou do modo de produção (FICHA 
TÉCNICA E OU CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES)

- Avaliação da ficha técnica ou do caderno de 
especificações face aos Critérios de QUALIFICAÇÃO da 
QUALIFICA 

• Se aceite, assinatura de contrato de uso da marca de 

associação apropriada

- Cedência de marcas numeradas ou 
utilização de rótulos controlados

• Avaliação permanente da qualidade dos produtos feita 
pela QUALIFICA ou por entidade externa contratada
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marca de 
associação

é um sinal determinado
pertencente a uma associação de
pessoas singulares ou colectivas,
cujos membros o usam, ou têm
intenção de usar, para distinguir os
produtos ou serviços dos
membros da associação dos de
outras entidades.

marca de 
certificação/de 

garantia

é um sinal determinado pertencente a uma pessoa
singular ou coletiva que controla os produtos ou os
serviços ou estabelece normas a que estes devem
obedecer, no que respeita ao material, modo de
fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços,
qualidade, precisão ou outras características dos
produtos ou serviços, com exceção da respetiva
origem geográfica

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 
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Através da “ferramenta” PI podemos
• Estabelecer padrões de “qualidade” para produtos –

agrícolas, agro-alimentares e não alimentares,

valorizar o saber-fazer, a reputação, os
territórios de origem, a biodiversidade e o
património cultural imaterial
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Registo de Indicações 
Geográficas 



Propriedade 
Intelectual

Marcas

Indicações 
Geográficas

Marcas de 
Associação
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Marcas

Criação e registo 
de uma marca

A marca só pode 
ser usada pelo 
proprietário ou 
sob licença do 
proprietário

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

http://www.qualificaportugal.pt/


• Estabelecer padrões de “qualidade” e de origem para produtos e 
serviços
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Marcas de associação

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

A Marca de associação é propriedade comum
dos membros da Associação e pode ser usada
por todos os membros da Associação que
respeitem as especificações. A Associação
deve ter um sistema de controlo e regras para
aplicar sanções a quem não cumpra as
especificações

AS Marcas de Associação TÊM EFEITO
ESTRUTURANTE!!!

http://www.qualificaportugal.pt/


A União Europeia dispõe de: 

• Um sistema legal apropriado para proteger 
os nomes geográficos: qualificação, registo 
e protecção das IGs

• Um sistema voluntário (a iniciativa é dos 
produtores)

• A protecção dos nomes é feita através de
registo, ao abrigo de regulamentação
comunitária específica

20
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O que são IGs  (e DOs)  ???

NOMES GEOGRÁFICOS

USADOS PARA DESIGNAR 
PRODUTOS

COM CARACTERÍSTICAS, QUALIDADE 
OU REPUTAÇÃO LIGADAS A UMA 

CERTA ÁREA GEOGRÁFICA
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As IGs são bastante diferentes das marcas

A IG é propriedade comum dos habitantes de
uma dada região e pode ser usada por todos
os habitantes da região, membros ou não do
AP que requereu o registo, desde que
respeitem as especificações e se submetam
ao regime de controlo específico.

AS IGs TÊM EFEITO ESTRUTURANTE!!!

www.qualificaportugal.pt ana.soeiro@qualificaportugal.pt 

http://www.qualificaportugal.pt/


ETG - Especialidades Tradicionais 
Garantidas - Modo de produção e 
ou de preparação tradicional -•
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Regulamento 1151/2012

Não é 
Propriedade 
Intelectual

Permite a protecção dos NOMES dos Pratos Gastronómicos ou de produtos agro-
alimentares com tradição mas sem ORIGEM definida



Principais problemas em PORTUGAL

1. DOP e IGP

2. ETG

O maior problema é a não existência de 
legislação nacional de aplicação. 

Existe um mero PO pouco claro e muito 
insuficiente, mas…. está a ser alterado!

24



Passos a dar pelos produtores:

0 – ter consciência do VALOR DO SEU PRODUTO

1 – Constituição do Agrupamento de Produtores

2 - Identificar o produto, descrever o produto, fazer regras 
de produção, fazer regras de comercialização, fazer 
GANHAR A VIDA A QUEM PRODUZ!!!!

Ver documento TT16 Apoio aos Agrupamentos prestado pela Associação QUALIFICA/oriGIn
Portugal no âmbito da qualificação de Denominações de Origem, de Indicações Geográficas e de
Especialidades Tradicionais

Em www.qualificaportugal.pt

http://www.qualificaportugal.pt/
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COMO DAR VALOR AO PRODUTO
❖ tentar descrever o produto e as matérias-primas usadas e ir perguntando 

sempre aos idosos se a descrição está correcta
❖pedir confirmação junto de outras pessoas da terra – perguntar se na 

família faziam assim ou de maneira diversa 
❖tentar saber desde quando se faz assim
❖ falar com os idosos, perguntar e recolher os depoimentos (gravar 

fotografar, fotocopiar, filmar….) pedir-lhes para fazer e fotografar, filmar e 
perguntar e tentar perceber porque aproveitam apenas certas peças, 
porque cortam de certa maneira, porque só fazem tal produto no Verão ou 
no Inverno, porque usam este ou aquele instrumento….como semeiam ou 
como plantam, como salgam ou como adoçam, durante quanto tempo, 
onde, com que temperatura e humidade, com que madeiras, com que sal, 
com que açúcar, com que ovos, com que formas ou com que moldes, …
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COMO DAR VALOR AO PRODUTO

❖ Tentar perceber que variedades de plantas, que raças de animais, que 
alimentação têm os animais, como são semeadas as plantas, como são 
podadas as árvores, como são colhidos ou recolhidos os produtos, como são 
preservados até utilização, com que instrumentos,…

❖Como conservam, como  guardam, como embalam, como identificam…..

❖Procurar trabalhos técnicos, científicos ou outros que descrevam a região:

• do ponto de vista físico: montanha, vale, planície, margem de rio, deserto, 
savana, zona de influência marítima….

• Do ponto de vista pedológico

• Do ponto de vista climático 

• Do ponto de vista social e humano
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AGRUPAMENTO: Desde o princípio 
deve ficar claro

• Que tem que haver uma contribuição monetária dos produtores para o
Agrupamento, a qual pode ser calculada em função das quantidades
produzidas

• Qual a forma de apresentação comercial, os logotipos e marcas a usar

• Qual o plano de controlo interno do Agrupamento sobre os produtores

• Que haverá sanções a aplicar aos produtores que incumpram
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A CHAVE DO SUCESSO É O 

AGRUPAMENTO 
DE 

PRODUTORES

EM PORTUGAL NÃO EXISTE (ainda…) 
REGULAMENTAÇÃO SOBRE DIREITOS E 
DEVERES DOS AGRUPAMENTOS DE 
PRODUTORES NEM SE INVESTE NA SUA 
FORMAÇÃO
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A SUSTENTABILIDADE DE TODO O SISTEMA ASSENTA NA 
CONFIANÇA

O CONSUMIDOR SÓ ESTÁ 
DISPOSTO A PAGAR UM 
DIFERENCIAL DE PREÇO 
ENQUANTO SE MANTIVEREM:

- AS DIFERENÇAS

- A TRADICIONALIDADE

- A GENUINIDADE DO PRODUTO 

www.qualificaportugal.pt

http://www.qualificaportugal.pt/
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PRODUTOS COM DOP OU COM IGP  ou ETGs
com ADITIVOS, 
COM MARGARINAS, 
COM “AZEITE SEMELHANTE A AZEITE COM 
DOP”, 
COM CHOURIÇO CORRENTE, 
COM PRESUNTO VULGAR, 
COM BATATAS E FEIJÃO SEM DIZER QUAIS, ……

ONDE ESTÁ A 
DIFERENÇA 
PARA OS 
PRODUTOS 
CORRENTES 
??????
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Protecção JURÍDICA dos NOMES GEOGRÁFICOS ou 
SIMILARES

• NÃO HÁ PROTECÇÃO DE PRODUTOS

• NÃO HÁ PROTECÇÃO DE PRODUTORES

• HÁ PROTECÇÃO DE NOMES
Alentejo, Oeste, Lourinhã, Barroso, 
Moura, Aveiro, Portalegre, Trás-os-
Montes, Algarve, Alcobaça, Cova da 

Beira, Serra da Estrela, Nisa, Rabaçal, 
São Jorge, Madeira, Açores, Marinhoa, 

Barrosã, Mirandesa, Peneda, 
Mertolenga, Vinhais, Transmontano, ….. 

Minho, Beira Baixa, Serpa, …..



35

PROTECÇÃO JURÍDICA DOS NOMES, CONTRA: 

• utilização comercial directa ou indirecta em produtos não abrangidos pelo registo 
…ou  na medida em que haja  exploração, enfraquecimento ou diluição da 
reputação da denominação protegida;

• usurpação, imitação ou evocação da denominação protegida, mesmo em 
tradução ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «método», 
«estilo» ou «imitação», etc.;

• indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou 
qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento ou 
embalagem, da publicidade ou dos documentos, bem como o acondicionamento 
em recipientes susceptíveis de criarem uma opinião errada sobre a origem do 
produto;

• práticas susceptíveis de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira 
origem do produto.

ana.soeiro@qualificaportugal.pt
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A SUSTENTABILIDADE DE TODO O SISTEMA ASSENTA NA 
CONFIANÇA

O CONSUMIDOR SÓ ESTÁ 
DISPOSTO A PAGAR UM 
DIFERENCIAL DE PREÇO 
ENQUANTO SE MANTIVEREM:

- AS DIFERENÇAS

- A TRADICIONALIDADE / A 
ORIGEM

- A “VERDADE” DO PRODUTO 

www.qualificaportugal.pt

http://www.qualificaportugal.pt/


IGs e ETGs – sujeitas a controlo oficial (Reg. 2017/625)

• JUNTO DOS PRODUTORES E 
OUTROS OPERADORES

• (verificação da conformidade com 
o caderno de especificações)

• JUNTO DOS COMERCIANTES, 
RESTAURANTES,… E COMÉRCIO 
ELECTRÓNICO

Efectuado por “autoridades competentes” 
ou, por delegação de competência, 

por organismos delegados acreditados

Efectuado apenas por “autoridades 
competentes” 

Planos de controlo específicos para cada produto/avaliação 
do risco de cada operador
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Controlo (Verificação da conformidade com o Caderno de Especificações )

O pagamento do controlo deve ser considerado como

um investimento – tal como as embalagens, a
publicidade, o marketing, etc e não como um

custo

O Controlo
Assegura ao consumidor 

a genuinidade 

do produto /defende os produtores 

contra os abusos
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O produtor de um 
produto com IG paga

• Impostos

• Taxas de controlo oficial

• Factores de produção mais caros

• Mão-de-obra

• ……..

• + 
• Controlo especial para o produto 

com IG

….mais pelo produto com IG do 
que pelo produto vulgar, o 
produtor “corta” com as 
despesas e não quer ser 
controlado nem pagar os custos

Relação custo/benefício

Se o mercado 

não paga…
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Matérias-primas e custos 
de produção mais 

dispendiosos

Custos de controlo por 
vezes triplos em 

relação aos produtores 
correntes
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Compreende-se a

atitude do produtor

Mas a prazo os prejuízos são para a região,

para o património cultural, 

para o emprego, 

para a economia do país, 

para o consumidor, 

…..

ana.soeiro@qualificaportugal.pt
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Qualificação 
de produtos 
tradicionais: 
valerá a pena 
prosseguir? 

quadro legal 
nacional 

pouco 
claro…

Disparates técnicos…. Ignorância dos 
serviços…..

www.qualificaportugal.pt

http://www.qualificaportugal.pt/
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AGRUPAMENTOS

Não 
conhecem os 

deveres
Não conhecem 

os direitos

Deixam-se 
influenciar pelos 

serviços

Não têm 
capacidade 
económica

Não têm 
capacidade 

negocial

Combatem-se uns 
aos outros

Não usam as IGs  como 
usariam uma marca
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Qualificação 
de produtos 
tradicionais: 
valerá a pena 
prosseguir? 

Falta de 
quadro 
legal…

Disparates 
técnicos….

Ignorância dos 
serviços…..
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IGs - FACTOS IMPORTANTES
Entrou em vigor o Acto de Genebra que alarga e aprofunda o 

Acordo de Lisboa relativo à protecção das IGs e permite a 
protecção em todos os países aderentes

Mantém-se muito activa a política europeia em matéria
de incluir SEMPRE um capítulo especial relativo à
protecção das IGs nos acordos comerciais com países
terceiros (Canadá, Austrália, Japão, Nova Zelândia, China,
Mercosul…..)

Está em revisão a legislação europeia sobre as IGs



No mundo das IGs, a INOVAÇÃO é desejada, 
desde que haja:

Respeito pelo produto

• Não se altere a especificidade, a
singularidade e o carácter
diferenciado de cada produto
tradicional

Respeito pelo nome do 
produto

Não seja indevidamente
utilizado ou abastardado
o NOME dos produtos
tradicionais

Tudo o que contribua para a sustentabilidade, a economia energética, o 
prolongamento da vida útil  (sem recurso a aditivos), a melhoria da forma de 

apresentação comercial, a facilidade de preparação/consumo, a compatibilidade com 
as exigências da distribuição, etc, são muito bem vindas  
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• o Mundo Rural, a auto-estima dos produtores, 

• os consumidores …e para a economia local, regional e nacional

Os Produtos Tradicionais Portugueses são 
importantes para: 

ATRACÇÃO 
TURÍSTICA



Não esquecer: 

Todas as vantagens económicas, 
ambientais, sociais, culturais…. 
só permanecem

• Se o mercado perceber a 
diferença 

• Se o produto continuar a 
merecer confiança!

IGs (DOP e IGP),  Marcas 
de Associação e ETGs

não são 
sistemas 

mágicos…

…nem a galinha dos 
ovos de ouro!



www.ptpt.pt

Queremos ser parte da solução.. Contem connosco 

Muito obrigada pela vossa atenção!

www.qualificaportugal.pt

Ana.soeiro@qualificaportugal.pt


