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QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
TRADICIONAIS 
 

 

MODELO DE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

PARA PRODUTO TRADICIONAL ÉQUALIFICADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA A QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL     

 

 

Requerente Hélder Alves – Alquimia dos Sabores 

Nome do produto Doce de Péra Rocha com Moscatel 

Tipo de Produto Doce 

Pedido nº  13 

Recebido em  29/09/2017 

Pedidos complementos em  

Recebidos complementos em  

Decisão  Favorável 

Data 10/10/2017 

Verificado em  

Desistência por  

Data  

Retirado o direito por  

Data  

Recurso apresentado em  

Decisão Direcção  

Recurso apresentado em  

Decisão da AG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de qualificação efectuado por um único 

Produtor 
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I – ELEMENTOS DE CARÁCTER GERAL RELATIVOS AO 
PRODUTOR E AO SECTOR PRODUTIVO  

                    

 
1. Nome do Produto: Doce de Pera Rocha com Moscatel 

 
2. Produtor/Empresa produtiva: 

 

2.1 Nome: Alquimia dos Sabores – Hélder Alves 
2.2 Morada: Rua Augusto Barba Santa CCI 23304; 

2965-291 Poceirão  
2.3 NIF: 217663273 
2.4 Marca comercial registada: Alquimia dos Sabores 
2.5 Documento de licenciamento/registo da actividade, 

consoante o aplicável  
 

3. Pessoa para contacto:  
 

3.1 Nome: Maria Augusta Lemos 
3.2 Telemóvel/ Telefone: 936050601 
3.3 Email: geral@alquimia-sabores.com 
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II – CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 

 

QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS TRADICIONAIS 

 

 

 

a. A denominação de venda (nome do produto) incluindo o 
nome geográfico, se tradicionalmente usado  

Pera Rocha com Moscatel 

b. Descrição do produto e das matérias-primas utilizadas 
Pera Rocha, açúcar e Moscatel 
O que distingue este produto de outros similares é a doçura, a textura suave e o aroma a 
moscatel 

c. Delimitação da área geográfica de produção 

 

d. Rastreabilidade 
Existe uma tabela de excel onde é registado em cada dia do mês qual o produto transformado 
bem como a quantidade de frascos vs tamanhos. Assim conseguimos saber em asa lote quantos 
frascos existem e os tamanhos 

e. Descrição do modo de obtenção/produção/preparação do 

produto, indicando os métodos locais, leais e constantes, 
bem como os elementos referentes ao seu 
acondicionamento, formas de apresentação comercial e a 
durabilidade do produto 

Como a matéria prima é por nós produzida, a mesma é apanhada, devidamente limpa e cortada, 

é transformada e acondicionada em frascos de viro. Desde a apanha da matéria prima até à 
rotulagem tudo é feito manualmente e de forma artesanal. O produto tem uma durabilidade de 
18 meses 

f.  Relação com a região de origem 
(escreva aqui) 

g. Rotulagem 

 

h. Fotografias que ilustrem e identifiquem o produto: 
produto inteiro e em corte, mostrando o interior e ou 
pormenores considerados importantes; mostrar também 
os vários passos do processo produtivo, o produto final e 
a respectiva embalagem e rotulagem. Mostrar ainda 
aspectos importantes da região de produção, de 
utensílios utilizados, de trajes ou de quaisquer outras 
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situações particulares e, se aplicável, fotografias das 
plantas ou dos animais ligados ao processo produtivo 

 

i. Anexe documentos que comprovem que o produto se 
encontra efectivamente no mercado, comercializado com 
o nome referido em a)  

j. Anexe quaisquer outros elementos que entenda úteis 
para a melhor compreensão do produto e ou do 
respectivo modo de produção 

 

 

 

 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL     
 

Nome do produto Doce de Pêra Rocha com Moscatel 
Genuinidade do produto e 

respectiva fundamentação histórica 

(incluindo a história familiar, 

quando aplicável) 

Verificado 

Utilização exclusiva dos 

ingredientes referidos na receita 

original ou das matérias-primas 

historicamente comprovadas 

Verificado 

Recurso maioritário a matérias-

primas de origem local, regional ou 

nacional, com as excepções 

previstas no Critério especifico 

para o produto 

Verificado 

Forma de apresentação respeitando 

a tradição, incluindo os materiais 

utilizados na decoração  

Verificado 
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