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1. O pano de fundo 
 

Desde a sua fundação, em Outubro de 2008, que a QUALIFICA tem vindo a 

queixar-se de não existir legislação – nacional ou comunitária – que defina 

produto tradicional e regulamente o seu uso em produtos agro-alimentares. 

Queixámo-nos aos sucessivos governos, através dos respectivos ministros e 

ou secretários de estado com a pasta da Agricultura e do Desenvolvimento 

Rural. 

Fizemos exposições nas comissões relevantes da Assembleia da República. 

Fizemos apresentações públicas, muitas delas na presença de autarcas e de 

representantes dos serviços regionais de agricultura. 

Deve ser bem conhecido de muitos o seguinte slide: 
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A QUALIFICA /oriGIn Portugal e os seus membros são os primeiros 

interessados em que exista uma definição de TRADICIONAL que possa 

ser usada em produtos agrícolas e em géneros alimentícios, 

diferenciando os produtos tradicionais dos restantes e dando realce a 

quem produz, de facto, de acordo com as práticas tradicionais.  

 

2. Contexto comunitário 

 

Não existe legislação comunitária que defina o que é um “produto tradicional”. 

Ainda recentemente (Setembro de 2018) o Comissário para a saúde e 

segurança alimentar Vytenis Andriukaitis fechou firmemente a porta sobre a 

possibilidade de colmatar certas brechas na legislação alimentar. Afirmou que 

as disposições actualmente em vigor eram suficientes e que a Comissão “não 

tinha intenção de propor uma maior harmonização a nível da UE sobre a 

utilização de termos como "natural”,” tradicional" ou "artesanal". 

 

Na UE, há disposições legais que abarcam os “produtos tradicionais”, mas que 

não definem tal conceito. De facto, tal legislação o que pretende é estabelecer 

os critérios para a concessão de derrogações às regras de higiene e outras, 

normalmente impossíveis de serem cumpridas pelos pequenos 

produtores/pequenas explorações agrícolas, designadamente em sede de 

instalações e materiais de construção e de uso industrial exigidos às grandes 

indústrias.  

Por exemplo, o Regulamento (CE) nº 2074/2005 da Comissão, de 5 de 

Dezembro de 2005 considera que 
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Para que os alimentos com características tradicionais possam continuar a ser produzidos é 
necessário flexibilidade. Os Estados-Membros já concederam derrogações a uma vasta gama desses 
alimentos ao abrigo da legislação em vigor antes de 1 de Janeiro de 20062. Os operadores das 
empresas do sector alimentar devem poder continuar a aplicar sem interrupção, após essa data, as 
práticas existentes. Os Regulamentos (CE) n. o 852/2004, n. o 853/2004 e n. o 854/2004 prevêem 
um procedimento que permite aos Estados-Membros exercerem flexibilidade. No entanto, dado que, 
na maioria dos casos em que já foram concedidas derrogações, se trata apenas de continuar as 
práticas estabelecidas, a aplicação de um procedimento de notificação integral, incluindo uma 
análise completa dos riscos, pode constituir um encargo desnecessário e desproporcionado para os 
Estados-Membros. Por conseguinte, devem ser definidos alimentos com características tradicionais 
e estabelecidas condições gerais aplicáveis aos mesmos, em derrogação aos requisitos estruturais 
definidos no Regulamento (CE) n. o 852/2004, tendo devidamente em conta os objectivos de saúde 
alimentar. 

 

Por isso, o mesmo Regulamento determina que  
 

Os Estados-Membros podem conceder aos estabelecimentos que fabricam alimentos com 
características tradicionais derrogações individuais ou gerais aos requisitos estabelecidos: 
a) Na parte 1 do capítulo II do anexo II do Regulamento (CE) n. o 852/2004, no que se refere às 
instalações onde esses produtos estão expostos a um ambiente necessário ao desenvolvimento de 
parte das suas características. Essas instalações podem, nomeadamente, compreender paredes, tectos 
e portas que não sejam lisas, impermeáveis, não absorventes ou de materiais resistentes à corrosão 
e paredes, tectos e pavimentos geologicamente naturais; 
b) Na parte 1, alínea f) do capítulo II e na parte 1 do capítulo V do anexo II do Regulamento (CE) 
n. o 852/2004, no que se refere ao tipo de materiais de que são feitos os instrumentos e o equipamento 
utilizados especificamente para a preparação, embalagem e acondicionamento desses produtos. 
As medidas de limpeza e desinfecção das instalações referidas na alínea a), bem como a frequência 
com que são realizadas, devem ser adaptadas à actividade de forma a ter em conta a respectiva flora 
ambiente específica. 
Os instrumentos e o equipamento referidos na alínea b) devem ser mantidos permanentemente num 
estado de higiene satisfatório e ser limpos e desinfectados regularmente. 

 

O Regulamento considera, para efeitos do mesmo regulamento, que: 
 

por «alimentos com características tradicionais» entende-se os alimentos que, nos Estados-Membros 
onde são fabricados tradicionalmente, são: 
a) Reconhecidos historicamente como produtos tradicionais; ou 
b) Fabricados de acordo com referências técnicas codificadas ou registadas ao processo tradicional, 
ou de acordo com métodos de produção tradicionais; ou 
c) Protegidos como produtos tradicionais por legislação comunitária, nacional, regional ou local. 

 

Como se vê, não há uma definição concreta de “Produto Tradicional” ou de 

“alimento com características tradicionais”, a nível comunitário, remetendo a 

legislação comunitária a responsabilidade de tal definição ser feita por cada 

Estado membro. 

 
2 Outros Estados membros fizeram-no. Portugal não o fez 
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Por essa razão, cada Estado membro deve estipular as condições para o efeito. 
 
O Regulamento UE nº 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade define, 

de novo para os fins previstos no mesmo Regulamento:  

«Tradicional», utilização no mercado nacional comprovada por um período que permite a 
transmissão entre gerações; este período deve ser de, pelo menos, 30 anos; 

 
Esta definição, específica para tal regulamento, é já de si muito pobre e 

redutora; para ser eficaz tem que ser usada em conjunto com as restantes 

definições e critérios do mesmo regulamento. 

 
Mas, quando utilizada fora do contexto específico de tal Regulamento (como 

acontece em Portugal) permitiria que fossem declarados como “produtos 

tradicionais portugueses” os refrigerantes de cola, a pizza, a lasanha, o arroz 

chau-chau e tantos outros produtos…que nada têm que ver com as nossas 

tradições, mas cujos nomes são utilizados no mercado nacional seguramente 

há mais de 30 anos!  

 

3. Contexto nacional 
 

3.1 Artesanato e actividade artesanal 
 

O Decreto-Lei nº 110/2002 relativo ao estatuto do artesão e da unidade 

produtiva artesanal utiliza, por diversas vezes, o termo “tradicional” ou o 

termo “tradicionais”, sem nunca definir o conceito. 

Por exemplo:  

Artigo 4.o   Conceito - Designa-se por actividade artesanal a actividade eco nómica, de reconhecido 
valor cultural e social, que assenta na produção, restauro ou reparação de bens de valor artístico ou 
utilitário, de raiz tradicional ou contemporânea, e na prestação de serviços de igual natureza, bem 
como na produção e preparação de bens alimentares. 
 
Artigo 5.o   Requisitos — A actividade artesanal deve caracterizar-se pela fidelidade aos processos 
tradicionais, em que a intervenção pessoal constitui um factor predominante e o produto final é de 
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fabrico individualizado e genuíno, sem prejuízo da abertura à inovação consagrada no artigo 
seguinte. 
 
Artigo 6.o Abertura à inovação - A fidelidade aos processos tradicionais referida no nº 1 do artigo 
anterior pode ser compatibilizada com a inovação, …. 
 

c) Utilização de novas matérias-primas por razões de maior adequação ao resultado final pretendido, 
desde que, no caso da produção de bens de raiz tradicional, tal substituição não descaracterize o 
produto e não seja feita na produção e preparação de bens alimentares. 

 

 

3.2 Sector agro-alimentar 
 

Os produtores portugueses não beneficiaram das derrogações previstas pelos 

Regulamentos (CE) n. o 852/2004, n. o 853/2004 e n. o 854/2004 no que 

concerne aos produtos tradicionais, não tendo sido publicada regulamentação 

nacional sobre o assunto.  

 

Apenas em Agosto de 2008, após uma enorme campanha na Imprensa, e por 

pressão da Assembleia da República e do GRUPO DE TRABALHO PEQUENOS 

PRODUTORES/PRODUTOS TRADICIONAIS por ela criado no âmbito da COMISSÃO 

DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, é 

publicado o Despacho Normativo nº 38/2008. 

 

Este Despacho pretendia operacionalizar o sistema de derrogações previsto 

pelo Regulamento (CE) n.º 2074/2005. 

 

O seu teor foi alvo de abundantes críticas por parte da QUALIFICA, a qual 

propôs, inclusivamente, um texto alternativo.  

 

As críticas feitas eram absolutamente pertinentes já que o mesmo despacho, 

entre muitas outras questões e erros técnicos, ambos graves:  
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- não continha uma definição de produto tradicional; 

 

- confundia produtos tradicionais com produtos produzidos em unidades 

artesanais; 

 

- não continha uma cláusula contra a utilização indevida do qualificativo 

tradicional3. 

 

À luz deste Despacho apenas foram concedidas derrogações ao disposto nos 

Regulamentos higiene para os processos produtivos do: 

 Cabrito estonado; 

 Queijo picante da Beira Baixa e queijo queimoso 

 Leitão assado 

 

No entanto, nenhum produto foi explicitamente considerado como 

“tradicional”. 

 

 
3 Veja-se, por exemplo, que o Decreto-Lei n.o 110/2002, de 16 de Abril, relativo ao artesanato e produção artesanal é 
bem explicito ao referir: 

Artigo 15.o-B 

Uso indevido 

1 — A utilização do símbolo ou das expressões referidas no n.o 1 do artigo anterior, por pessoas singulares ou 
colectivas não reconhecidas nos termos do presente diploma, ou de expressões ou termos passíveis de induzir em erro 
quanto ao verdadeiro modo de produção, processo ou serviço ou que explorem a reputação dos produtos ou modos 
de produção artesanais, bem como as práticas que constituam actos de concorrência desleal, é sancionada nos 
termos da lei geral. 
2 — As marcas comerciais e as denominações sociais que ostentem as indicações referidas no número anterior 
podem continuar a ser utilizadas até 31 de Dezembro de 2004, desde que sejam sempre acompanhadas de uma 
indicação, no mesmo campo visual e com caracteres da mesma dimensão, que informe claramente que, consoante 
o caso: 
 

a) Não se trata de um produto ou serviço produzido por artesão reconhecido ou por uma unidade produtiva 
artesanal reconhecida; ou 

b) Não se trata de uma empresa reconhecida como unidade produtiva artesanal. 
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Em Junho de 2015 é publicado o Despacho normativo n.º 9/2015, o qual vem 

revogar o Despacho normativo nº 38/2008. 

 

Este novo Despacho foi, também ele, abundantemente criticado pela QUALIFICA na 

medida em que se encontra mal fundamentado, mal redigido e, sobretudo 

 

- não contém uma definição de produto tradicional; 

 

- não contém uma cláusula contra a utilização indevida do qualificativo 

tradicional4. 

 

Apesar de a QUALIFICA ter proposto uma redacção alternativa ao mesmo ou, 

como alternativa, uma Nota Explicativa bem concreta e fundamentada, 

apenas foi publicada uma outra Nota Explicativa elaborada pela DGADR, a 

qual pouco ou nada esclarece ou melhora o referido Despacho.  

 

Desde 2015 até ao momento apenas foi “reconhecido” como tradicional o 

queijo fresco produzido de acordo com a NP 1921, de 1985 (o que coloca 

problemas específicos já que a referida Norma tem que ser comprada5, está 

parcialmente revogada e permite o uso de aditivos para além daqueles que 

são tecnologicamente indispensáveis, face ao uso obrigatório de leite 

pasteurizado). 

 

Conclusão: 

 

 
4 Idem Nota 3 
5 Junto do IPQ – Instituto Português da Qualidade e o custo é de 4,31€, já com o IVA incluído. A questão não é o 
custo da NP. A questão é ter que se pagar para conhecer o que está regulamentado! 
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 O uso do qualificativo “Tradicional” não se encontra regulamentado nem 

definido em Portugal; 

 

 O Despacho Normativo 9/2015 apenas refere que “…podem ser 

reconhecidos como tradicionais…”, mas não comina sanções para quem 

use tal termo sem estar reconhecido; 

 

 O processo de reconhecimento está mal estabelecido e mal 

fundamentado e o processo decisório não dá garantias de isenção nem 

é transparente. 

 

4. O trabalho desenvolvido pela QUALIFICA/oriGIn 
Portugal 

 

Na ausência de uma definição legal de “produto tradicional”, a QUALIFICA 

desenvolveu o seu próprio conceito, primeiramente para produtos 

tradicionais, em geral e, posteriormente, para queijos, doçaria conventual, 

doçaria tradicional, produtos à base de carne (enchidos, ensacados, presuntos 

e paletas, etc.), doces de fruta, pratos gastronómicos, etc. 

 

Basicamente, a definição adoptada foi a seguinte: 

“Produto tradicional” - Os produtos agro-alimentares (incluindo os produtos da 
agricultura, da pecuária, da floresta bem como os da pesca e da caça), 
transformados ou não e os produtos não alimentares, produzidos em Portugal, 
cujas matérias-primas, métodos de obtenção, produção, conservação e maturação, 
quando aplicáveis, 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 
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exemplaridade. Considera-se como tempo mínimo para consolidação um espaço de 
50 anos, equivalente à transmissão de saber entre 2 gerações. 

Não é aceitável a utilização de aditivos, de auxiliares tecnológicos6, de radiações 
ionizantes nem de outras práticas não tradicionais como, entre outras, a 
ultrafiltração de leites, a utilização de resinas aniónicas ou o recurso a OGMs ou a 
derivados de OGMs. 

 
Esta definição tem permitido: 

- a realização de mais de uma centena de concursos de produtos tradicionais; 

 

- a entrega de mais de mil prémios a produtores nacionais de produtos 
tradicionais 

 

- a qualificação e possibilidade de uso da marca colectiva ÉQUALIFICADO em 

cerca de três dezenas de produtos efectivamente tradicionais, produzidos por 

membros da QUALIFICA. 

 
5. Utilização do termo “TRADICIONAL” na rotulagem 

de produtos alimentares 
 
Tendo em conta a ausência de definição legal de produto TRADICIONAL e 

tendo em conta as insuficiências do Despacho normativo nº 9/2015, a 

QUALIFICA desaconselha fortemente aos seus membros o uso de tal 

qualificativo, sobretudo quando agregado à denominação de venda de certos 

produtos, designadamente azeite e pão, e sempre que a regulamentação 

 
6 Excepto daqueles que são usados tradicionalmente como o sal e o cardo 
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comunitária ou nacional imponha regras especificas para a denominação de 

venda de certos produtos.  

Há que referir que a legislação sobre rotulagem7 determina, designadamente:  

Artigo 7. o  

Práticas leais de informação 

1. A informação sobre os géneros alimentícios não deve induzir em erro, em especial:  

a) No que respeita às características do género alimentício e, nomeadamente, no que se refere à 

sua natureza, identidade, propriedades, composição, quantidade, durabilidade, país de origem ou 

local de proveniência, método de fabrico ou de produção; 

Artigo 8. o  

Responsabilidades  

1. O operador da empresa do sector alimentar responsável pela informação sobre os géneros 

alimentícios deve ser o operador sob cujo nome ou firma o género alimentício é comercializado 

ou, se esse operador não estiver estabelecido na União, o importador para o mercado da União.  

2. O operador da empresa do sector alimentar responsável pela informação sobre os géneros 

alimentícios deve assegurar a presença e a exactidão da informação de acordo com a legislação 

em matéria de informação sobre os géneros alimentícios aplicável e com os requisitos das 

disposições nacionais relevantes.  

3. Os operadores das empresas do sector alimentar que não tenham influência na informação 

sobre os géneros alimentícios não devem fornecer géneros alimentícios que saibam ou suspeitem, 

com base nas informações de que dispõem como profissionais, não serem conformes com a 

legislação aplicável em matéria de informação sobre os géneros alimentícios e com os requisitos 

das disposições nacionais relevantes. 

 

A QUALIFICA também desaconselha fortemente aos seus membros a 

solicitarem o reconhecimento dos seus produtos como tradicionais ao abrigo 

 
7 Regulamento (UE) nº 1169/2011 de 25/10, 
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do Despacho Normativo nº 9/2015 face à sua ineficácia, falta de critérios 

objectivos e falta de transparência no processo de avaliação e decisão. 

 

Pelo contrário, incentivamos fortemente os membros da QUALIFICA a 

solicitar o uso da marca colectiva ÉQUALIFICADO (Registada no INPI, como 

MARCA COLETIVA DE ASSOCIAÇÃO Nº 561098, desde 30-08-2016) 

 

 

 

 

Os critérios para uso desta Marca de Associação, os formulários para solicitar 
o uso, a minuta de contrato entre o interessado e a QUALIFICA e demais 
condições de utilização podem ser encontradas no site da QUALIFICA 
(https://qualificaportugal.pt/area-tecnica/criterios-para-qualificacao/ ) 

 

 


