PARCERIAS E
PROTOCOLOS

Vantagens para os
membros!

Ed 6
01.06.2017

A Qualifica/oriGIn Portugal tem um
grupo especial de membros: os
membros associados



entidades públicas ou
privadas que, pela sua
área
de
actuação,
podem apoiar, potenciar
ou promover o trabalho
desenvolvido
pela
associação e ou pelos
seus membros, …..

Vamos
apresentar
os
membros associados e os
serviços que prestam aos
membros efectivos

Quem Sou Eu

Oferece livros por si
editados aos premiados
com OURO e MELHOR
DOS MELHORES dos
Concursos de Produtos
Tradicionais;

Faz um desconto de 10% aos
membros da QUALIFICA /oriGIn
Portugal na aquisição de livros
por si editados e oferece os
portes de correio.
Contacto:
colareseditora@sapo.pt

Quem Sou Eu
Sistema de vigilância de
DOPs/ IGPs, ETGs, marcas
colectivas de associação,
marcas e logotipos, desde
que lhe sejam comunicadas
através da QUALIFICA /oriGIn
Portugal;
Prestação de consultoria em
matéria de Propriedade
Intelectual

Desconto de 10% sobre
todos os actos constantes
da tabela de preços
Condições especiais nos
actos de registo no INPI e
nas reclamações a
apresentar ao mesmo INPI
Contacto: gcf@gastao.eu

MEED BRAND, COMUNICAÇÃO E MARKETING,
LDA
Estudamos Mercado

Marketing

Planeamos Comunicação
Branding, …

Planeamento.

Concebemos as peças
comunicação,

Design



20% de desconto sobre os
valores dos serviços que
pratica quer aos demais
membros da QUALIFICA
/oriGIn Portugal quer aos
associados
das
Associações de Produtores
membros da QUALIFICA
/oriGIn Portugal



Contacto:
info@meedbrand.pt

de

Publicidade, …
Implementamos Assessoria de Comunicação,
Web, Fotografia, …
Produzimos (parcerias)
formatos,

Web, gráfica, grandes
exposições, vídeo

Quem Sou Eu
com escritório no Rio de Janeiro, faz
prestação de serviços para Registo
DIPOA, Homologação dos rótulos e
Certificação de Empresa Exportadora
bem como o Registo das Marcas no Brasil
*. “Projecto Chave na Mão”. Os serviços
prestados seguem o workflow de
processo conforme esquema do processo
de serviço de certificação de produtos
alimentares no MAPA - Brasil

desconto de 15% no
preço de registo dos
rótulos – procedimento
essencial para a
obtenção da
“licença” para
exportação
Contacto:
jacmbravo@sapo.pt

IMPACTWAVE
, LDA

A Impactwave oferece 10% de desconto sobre o valor
dos seus serviços aos membros da QUALIFICA / oriGIn.



Aplicações dispositivos móveis (tablets e
smartphones, Android e IOS);

Branding (criação de marcas);



Escrita de conteúdos:

Criação de peças de comunicação (flyer,
cartaz, rollup, ...)

Textos institucionais;



Design:

Criação de imagem corporativa;



Websites:

Desenvolvimento de websites institucionais;
Websites promocionais (promoção de produtos)

Templates para emails, cartas, ofícios;
Textos descritivos de produtos.


Comunicação online:

Lojas Online (catalogo de produtos, carrinho de
compras,

Planeamento e gestão de redes sociais;

gestão de encomendas, gestão de portes de
envio)

SEM - Seach Engine Marketing,



Software – desenvolvimento de software à
medida

NovN
OVOo

Email marketing,
SEO - Seach Engine Optimization
Contacto:
comercial@impactwave.com

A Qualifica/oriGIn Portugal tem
protocolos assinados com
outras entidades ou instituições
com quem colabora no
sentido da prestação mútua
de serviços, visando sobretudo
obter vantagens para os
membros

Vamos
apresentar
protocolos
e
vantagens/serviços para
membros efectivos

os
as
os

Apoio a projectos em
parceria, na área da
Cooperação para o
Desenvolvimento na sua
vertente agrícola e de
internacionalização do
agronegócio, da agroindústria e actividades
relacionadas com as
indústrias afins, nos países
lusófonos

•

Apoio na qualificação de produtos,
estabelecimentos e cadeias de
comercialização de produtos
tradicionais dos países da CPLP;
Apoio nas Estratégias Nacionais de
Desenvolvimento da Propriedade
Intelectual em geral e, em
particular, das áreas mais
relevantes para o desenvolvimento
da agricultura e do agro-negócio
nos países lusófonos.

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM

Preferência à ESAS para a realização
de ensaios em produtos agroalimentares e promoção da ESAS e
da sua capacidade técnica e
laboratorial;
A ESAS será responsável pelo
delineamento de ensaios, apoio
técnico-científico, condução dos
ensaios, análises físico-químicas e
microbiológicas nas áreas da sua
actividade laboratorial, assim como
fará análise de resultados e
respectivos relatórios, acordando-se
caso a caso o custo de tais serviços





A ESAS prestará apoio na avaliação

sensorial de produtos agro-alimentares,
designadamente colaborando na
organização e nos Júris dos concursos de
Produtos Tradicionais bem como nos
trabalhos de caracterização sensorial dos
produtos produzidos pelos membros da
Qualifica/oriGIn Portugal;
A Qualifica/oriGIn Portugal prestará apoio
em matéria de formação profissional sobre
sistemas de qualificação de produtos
agro-alimentares, tradicionais,
designadamente colaborando em cursos,
aulas ou em seminários e ou
acompanhando os estágios curriculares
dos alunos da ESAS

Meethink









criar soluções que proporcionem mercados
internacionais às empresas portuguesas,

Prospecção de mercado
internacional;
Estudos de mercado;
Planos de marketing;
A Meethink fornece gratuitamente aos membros da QUALIFICA / oriGIn
Planos de marketing internacional; PORTUGAL a análise de potencial exportador dos seus produtos.
Estratégias de internacionalização;
Estratégias de branding;
Nos restantes serviços, a Meethink compromete-se a oferecer um desconto de
Criação de eventos conjuntos com 25% sobre os preços praticados pelos serviços disponibilizados.
a Qualifica/oriGIn Portugal;
Outros eventos julgados relevantes e
mutuamente acordados.
 Contactos Meethink


E-mail: meethink@meethink.p



Telefone: 244 023 579

CNCFS - Centro Nacional de
Competências dos Frutos Secos




Para além da participação
mutua em eventos e da
colaboração geral, o Protocolo
visa principalmente obter e
prestar apoio técnico em
matérias de qualificação de
frutos secos, de formação
profissional em matéria de
qualificação e de realização de
concursos sobre frutos secos.

As duas entidades procurarão pôr em
contacto os respectivos membros, tendo
em conta que muitos são fornecedores e
outros compradores de frutos secos,
tentando agilizar e estreitar os canais
comerciais entre os interessados

Contactos do CNCFS
E-mail: ana.santos@cncfs.pt
Telefone: +351938459072
http://www.cncfs.pt/



A CONSUMERCHOICE é uma empresa que se
dedica à realização de estudos de avaliação
da satisfação de consumidores com todo o tipo
de bens e serviços e sob qualquer metodologia
de avaliação, tendo criado, desenvolvido e
implementado com sucesso em Portugal, desde
2012, o projecto “MARCAS PREMIADAS POR
ESCOLHA DO CONSUMIDOR”, assente na
comercialização de um método de avaliação
de marcas com recurso a painéis de
consumidores de avaliação;

Protocolo de colaboração mútua
na efectivação dos “Great Taste
Awards” em Portugal

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO AGRÁRIA E VETERINÁRIA, I.P.
(INIAV,I.P.)


Preferência ao INIAV, I.P. para a
condução de ensaios tecnológicos
em produtos de origem animal e
promoção da sua capacidade
técnica;



O INIAV, I.P prestará apoio na
avaliação sensorial de produtos
agro-alimentares, designadamente
através
da
participação
de
colaboradores,
nos
diversos
concursos de produtos tradicionais
organizados pela Qualifica/oriGIn
Portugal,
bem
como
na
caracterização
sensorial
dos
produtos
dos
membros
da
Qualifica/oriGIn Portugal;



O INIAV, I.P será responsável pelo
delineamento de ensaios e apoio
técnico-científico, em matéria de
tecnologia de produtos de origem
animal, acordando-se caso a caso o
custo de tais serviços



A Qualifica/oriGIn Portugal prestará
apoio ao INIAV, I.P em matéria de
formação profissional sobre sistemas
de qualificação de produtos agroalimentares,
tradicionais,
designadamente colaborando em
cursos, aulas ou em seminários e ou
acompanhando
os
estágios
curriculares dos estagiários do INIAV,
I.P.
que
contenham
tal
componente;

ORDEM DOS ENGENHEIROS
A OE e a Qualifica/ oriGIn Portugal
estabeleceram um Protocolo, como meio
privilegiado da prossecução dos objectivos
de
cooperação
comuns
no
desenvolvimento das Indústrias Portuguesas
Agro-Alimentares, contribuindo com o
saber e a prática da engenharia
portuguesa

Novo



Participação
conjunta
no
desenvolvimento
e
acompanhamento de uma Bolsa do Engenheiro
Alimentar e oportunidade para inserção de engenheiros
alimentares de acordo com as necessidades das
Industrias Agro – Alimentares, em particular das
tradicionais;



Promoção de actuação conjunta em legislação, estudos
e desenvolvimentos de interesse comum ou partilhado;



Cooperação para a inovação e o empreendedorismo;



Cooperação para a promoção nacional e internacional
da Indústria Alimentar Portuguesa, em particular no sector
dos produtos e das produções qualificadas e tradicionais;



Identificam-se os seguintes objectivos gerais:



Promoção, divulgação e difusão da
intervenção das instituições OE e QUALIFICA;



Cooperação para a salvaguarda das
conhecimento na Engenharia Alimentar;



Cooperação para a Formação, Qualificação e
Conhecimento nas Indústrias Agro- Alimentares;



Promoção da interligação
Empresarial e a OE;



Cooperação para o reconhecimento do
Exercício da Profissão de Engenheiro Alimentar;



Contribuição para o aumento da competitividade das
empresas portuguesas, através da prestação de serviços
técnicos, polivalentes, de consultoria em engenharia
alimentar;



Potenciar local e regionalmente o sector tradicional
alimentar com necessidades de recursos humanos
(técnicos) qualificados.

entre

a

bases

de

Comunidade

A
gere diversas páginas e grupos,
nas redes sociais:
Tradicionais Qualificados (https://www.facebook.com/groups/tradicionaisqualificados/?fref=ts)
Qualifica Valoriza Tradicionais (https://www.facebook.com/qualificanasoeiro/ )
Qualifica oriGIn Portugal

(https://www.facebook.com/groups/qualificaoriginportugaltradicionaisqualificados/ )

Divulgação de trabalhos da associação, premiados nos concursos,
assuntos técnicos transmitidos pelo oriGIn, artigos obtidos em revistas
técnicas, matérias transmitidas pelos membros, realização de eventos
importantes, qualificação de produtos, etc.


:

Produtos tradicionais portugueses (https://www.facebook.com/groups/qualificanasoeiro/ )
Produtores tradicionais (https://www.facebook.com/groups/produtorestradicionais/ )
Produtores tradicionais portugueses
(https://www.facebook.com/groups/produtorestradicionaisportugueses/?fref=ts )

páginas exclusivamente destinadas aos membros, os quais poderão
nelas colocar informação que seja do seu interesse (lançamento de
novos produtos, organização de feiras e outros eventos, turismo rural,
passeios e caminhadas, participação em feiras, abertura de pontos de
venda, prémios em concursos, mudança de instalações, participação
em provas e degustações, participação em seminários/colóquios, etc.
)

Grupo especificamente destinado a
vendas, no qual os membros podem
informar sobre
os seus produtos,
indicando
preços
e
locais
de
venda/entrega!


Produtos
tradicionais

(https://www.facebook.com/groups/qualificaoriginportugal/

BASTA QUE SE TORNEM MEMBROS, QUE PUBLIQUEM
MATÉRIAS TÉCNICAS OU PROMOCIONAIS E QUE FAÇAM A
RESPECTIVA DIVULGAÇÃO/PARTILHA NAS VOSSAS PRÓPRIAS
REDES

Todos estes grupos são públicos: podem ser vistos
por toda a gente.
A publicação está nuns casos reservada aos
membros do grupo e nos quatro últimos casos está
reservada a membros ou a parceiros da QUALIFICA,
para evitar “piratarias” e entrada de “intrusos” todas
as publicações têm que ser autorizadas pela
administração

Doçaria Conventual a Património Imaterial
(marca em registo)
Novo



https://www.facebook.com/groups/docariaconventualportuguesa
patrimoniodahumanidade/?ref=group_cover



Página de Apoio à candidatura da Doçaria Conventual
Portuguesa a Património Imaterial da Humanidade



Envie textos e fotografias dos Doces Conventuais – serão incluídos,
depois de analisados e identficada a fonte

QUALIFICAR É MOSTRAR A QUALIDADE E A
DIFERENÇA E ADICIONAR VALOR AOS SEUS PRODUTOS
TRADICIONAIS

PRODUTO TRADICIONAL PORTUGUÊS
by QUALIFICA

Tem questões para
colocar?
Por favor contacte
Qualificanacalado@gmail.com
Qualificanasoeiro@gmail.com

