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PREÂMBULO 

 
Tenho vindo a acompanhar, naturalmente, o trabalho desenvolvido no 
âmbito do projecto Strength2Food1, sobretudo na área dos REGIMES 
EUROPEUS de QUALIDADE DOS ALIMENTOS (IGPs, DOPs, ETGs e Agricultura 
Biológica) . 
 
Este é um projecto financiado pela União Europeia, cujo trabalho teve início 
em Março de 2016 e deverá terminar em 2021. O projecto conta com uma 
vastíssima composição internacional, da qual não consta, lamentavelmente, 
nenhuma instituição portuguesa.  
 
Liderado pelo Professor Matthew Gorton,  da Universidade de Newcastle 
(UNEW), o Strength2Food tem vindo a prestar contas do trabalho 
desenvolvido, através de múltiplas e interessantes publicações, cobrindo os 
diversos sectores do projecto. 
 
Por considerar do maior interesse, relevância e oportunidade, resolvi traduzir 
o último documento produzido pelo projecto e que se intitula, em inglês 
Factsheet 4 – Evaluating EU Food Quality Schemes: Consumers, Producers 
and Sustainability Perspectives. Foi publicado em 31 de Maio de 2020. 
 
Este Texto Técnico2 é quase completamente composto pela tradução do texto 
referido. Apenas este preâmbulo, algumas notas e comentários e uma 
Nota Final são de responsabilidade da autora. Tanto quanto possível, 
mantive as  cores, as imagens  e os sublinhados do texto original  
 

                         

 
1 Nota A Soeiro - Ver em https://www.strength2food.eu/ 
2 Nota A Soeiro Ver em https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 
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AVALIAÇÃO DOS REGIMES DE QUALIDADE DOS 
ALIMENTOS (RQA) DA UE: CONSUMIDORES, 
PRODUTORES E PERSPECTIVAS DE 
SUSTENTABILIDADE 

 

Introdução  

Uma série de estudos sobre os Regimes de Qualidade  dos Alimentos (RQA) da UE realizados 

no âmbito do projecto H2020 Strength2Food3 contribuem para avaliar a eficácia, eficiência, 

relevância e consistência dos RQA da UE. O trabalho reúne as perspectivas do consumidor, 

produtor e dos territórios, para formar uma avaliação holística. 

 
 

Apoio às consultas europeias sobre os RQA da UE 

A investigação conduzida pelo projecto Strength2Food teve lugar no contexto de apoio à consulta 

pública4 lançada em 2019 pela Comissão Europeia (CE) sobre as Indicações Geográficas (IG) da 

UE e a nova prioridade da CE sobre o reforço das Indicações Geográficas (IG).  

 

Com o objectivo de apoiar o projecto da CE para avaliar e melhorar a eficácia dos RQA, o 

Professor Mathew Gorton (Universidade de Newcastle, Reino Unido), a Dra. Barbara Tocco 

(Universidade de Newcastle, Reino Unido) e o Professor Filippo Arfini (Universidade de Parma, 

IT) apresentaram os principais resultados da investigação do projecto Strength2Food a 

representantes da DG Agricultura e Desenvolvimento Rural da CE e da Agência Executiva de 

 
3 Nota A Soeiro -     https://www.strength2food.eu/ 
4 Nota A Soeiro -  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of-
Geographical-Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation 
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Investigação (REA), durante uma reunião de peritos5 realizada em Bruxelas, em Janeiro de 2020, 

com a participação da AREPO6.7 

 
 
 
 
 
 
 

*** Nota A SOEIRO - Deve tratar-se de um erro tipográfico já que são mais de 3000 
os nomes protegidos (Vinhos – 1608 nomes registados; produtos agrícolas e géneros 
alimentícios - 1481 nomes registados;  bebidas espirituosas - 242 nomes registados e 
vinhos aromatizados - 5 nomes registados. Consulta feita ao Registo das Indicações 
Geográficas da UE- e-AMBROSIA. Ver em  https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-
indications-register/# .  
A consulta foi feita em 03.07.2020 e deve ser assinalado que este registo comporta, 
também, as IGs de países terceiros registadas na UE. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
5 Nota A Soeiro - https://www.strength2food.eu/2020/01/16/strength2food-shares-key-findings-on-eu-quality-
schemes-with-european-commission/ 
6 Nota A Soeiro - AREPO - Association of European Regions for Products of Origin (AREPO).  Ver em 
http://www.arepoquality.eu/en 
7 Nota A Soeiro – Curiosamente este documento foi apresentado e debatido em Bruxelas, em 03.07.2020, em reunião 
do “Civil Dialogue Group Meeting on Quality and Promotion”, organizada pela Comissão Europeia e em que esteve 
presente um representante da oriGIn UE  

A União Europeia  protege mais de 300 *** nomes de alimentos, vinhos 
e produtos agrícolas específicos, sob a égide dos seus RQA, incluindo 
Denominação de Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica 
Protegida (IGP e Especialidade Tradicional Garantida (ETG)  
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Esta ficha informativa resume os dados apresentados na reunião e fornece uma visão geral das 

principais conclusões do projecto sobre o desempenho do RQA da UE ao nível dos 

consumidores, produtores e avaliação da sustentabilidade 

 

OS RQA da UE e os consumidores   

A investigação quantitativa conduzida pelo projecto Strength2Food através de dois inquéritos 

pan-europeus aos consumidores fornece dados-chave por país, para uma melhor compreensão 

das percepções dos consumidores e avaliação dos Regimes de Qualidade.  

 

Globalmente, a investigação destaca um conhecimento e compreensão ainda geralmente fracos 

do significado e funcionamento reais dos RQA, com diferenças significativas entre países e 

símbolos de qualidade.  

 

Os principais resultados são:  

 

 o conhecimento dos consumidores sobre os RQA não parece ser particularmente elevado, 

com uma confusão persistente em relação à rotulagem, certificação e regimes de garantia;  

 

 o reconhecimento dos diferentes símbolos do RQA da UE pelos consumidores ainda é 

fraco: observa-se um nível de reconhecimento mais elevado para o símbolo da 

Agricultura Biológica da UE, enquanto que é ligeiramente mais fraco para as DOP/IGP, 

e muito inferior para as ETG;  

 

 observa-se uma menor familiaridade dos consumidores com as “certificações” da UE 

quando comparadas com as nacionais ou regionais, ou com as marcas e símbolos dos 

próprios supermercados (e. g. o símbolo “orgânico”);  
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 existem variações consideráveis entre países: por exemplo, França e Itália exibem níveis 

mais elevados de conhecimento, reconhecimento, valorização e confiança; isto está 

associado a um desenvolvimento mais amplo do RQA da UE nestes países e a um maior 

interesse dos consumidores em relação a produtos e processos específicos.  

 

Quando os consumidores reconhecem um símbolo, são mais propensos a informar que o utilizam 

quando decidem o que comprar. Embora o reconhecimento nem sempre corresponda ao 

conhecimento factual, é um precursor necessário para a introdução pelos consumidores de 

símbolos dos RQA nas suas escolhas alimentares.  

 

As campanhas promocionais implementadas a nível da UE desempenharam um papel crucial 

neste campo, contribuindo para uma maior consciencialização e compreensão do público em 

relação aos RQA da UE. No entanto, são necessários esforços específicos para melhorar as 

estratégias de comunicação e marketing ligadas aos RQA da UE, a fim de melhor cumprir o seu 

mandato original para  informar o comportamento dos consumidores.  

 

Os símbolos existentes para as DOP, para as IGP e para as ETG e o símbolo da folha verde para 

a agricultura biológica da UE não atingem uma pontuação elevada em termos da sua eficácia 

como instrumentos de comunicação para os consumidores.  

 

Em particular:  

 

 Os símbolos são vistos como pouco claros, desinteressantes ou difíceis de compreender; 

além disso, as menções inscritas na  rotulagem dos produtos - explicando o significado 

do símbolo - não são suficientemente claras ou visíveis;  

 

 A confusão geral existente entre DOP, IGP e ETG não diz apenas respeito ao seu 

significado, mas está também associada a uma baixa percepção distintiva das suas pistas 

e padrões visuais.  
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Tais percepções contribuem para realçar o papel-chave das campanhas promocionais a nível da 

UE, a fim de melhor informar as escolhas alimentares dos consumidores. Contudo, estas devem 

ser associadas ao desenvolvimento de acções de comunicação e marketing mais claras e eficazes 

para aumentar o conhecimento geral dos consumidores, o reconhecimento, a valorização e a 

utilização dos RQA da UE. 

 

Os RQA da UE e os produtores 

As análises econométricas conduzidas pelo projecto Strength2Food contribuem para a 

compreensão do actual envolvimento dos produtores nas cadeias dos RQA e do seu impacto no 

desempenho das explorações agrícolas, na transmissão de preços e nos padrões de 

comercialização.  

 

O envolvimento dos agricultores nas cadeias dos RQA da UE é influenciado por uma grande 

variedade de factores. Os seguintes elementos foram identificados como os obstáculos e desafios 

mais comuns reportados pelos produtores ao seu envolvimento nos  RQA da UE:  

 

 procedimentos burocráticos complexos;  

 

 custos de registo elevados;  

 

 requisitos rigorosos do Caderno de Especificações;  

 

 riscos de fraude e falsificação; 

 

 promoção de marketing limitada;  
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 sensibilização limitada dos consumidores, levando a uma incerteza global do mercado. 

 

Por outro lado, os seguintes incentivos foram identificados como factores determinantes que 

encorajam o envolvimento dos produtores nos RQA da UE:  

 

Factores de atracção:  

 

 oportunidades de mercado (em termos de vendas e margens);  

 

 diferenciação do produto;  

 

 promoção com base na garantia da qualidade;  

 

 reconhecimento e identidade do produto;  

 

 protecção como Propriedade Intelectual, reputação e prestígio;  

 

 

 

Pressões e factores externos:    

 

 insatisfação com as disposições existentes;  

 

 apoio político da UE;  

 

 encorajamento por parte das autoridades nacionais;  

 

 cooperação com produtores e com Agrupamentos.  

 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Trad Preâmbulo, comentários e notas Data Doc nº Ed Pág. 
A Soeiro A Soeiro 12.07.2020  TT 52 2ª 10/21 

 
Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução total 
ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos legalmente 
previstos 

                      
                                                                                                                             

 

Para os produtores que decidem envolver-se nos RQA da UE, a análise conduzida pelo 

Strength2Food mostra o potencial global dos RQA da UE para proporcionar benefícios 

substanciais às explorações agrícolas e aos produtores.  

 

De um ponto de vista socio-económico, está demonstrado que os RQA da UE afectam 

positivamente as margens extensivas e intensivas dos produtores e reduzem a volatilidade dos 

preços. Ao melhorar a qualidade global e o valor acrescentado de um produto, os RQA permitem 

de facto ao produtor oferecer produtos únicos e diferenciados, de qualidade superior, a um preço 

mais elevado. Como resultado, os produtores podem beneficiar não só de uma posição reforçada 

na cadeia de valor e de uma aplicação mais forte dos seus direitos, mas também de uma melhor 

competitividade e desempenho comercial, tanto no mercado nacional como internacional.  

 

Os benefícios dos RQA não se restringem, de facto, aos mercados europeus e parecem ser 

particularmente significativos do ponto de vista do comércio internacional. Neste contexto, a 

política de qualidade da UE proporciona um interessante mecanismo de promoção das 

exportações através do qual a UE pode competir em termos de qualidade e não de preço.  

 

Os RQA podem levar a aumentos substanciais nos fluxos comerciais, volumes e valores unitários 

de exportação. A análise econométrica sugere que a dinâmica assimétrica dos preços está mais 

significativamente presente nas cadeias convencionais (não RQA) em comparação com as 

cadeias dos RQA da UE.  

 

As evidências, contudo, revelam que os impactos e benefícios efectivos dos RQA da UE para os 

produtores variam enormemente consoante os Agrupamentos, os produtos de qualidade e os 

contextos. Observam-se maiores benefícios no âmbito de Agrupamentos e de RQA bem 

estabelecidos, em comparação com regimes nascentes, periféricos ou de pequena escala. 

Geralmente, o estabelecimento dos RQA na Europa de Leste tem um registo misto de realizações, 
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com algumas histórias de sucesso, mas também de fracassos. Muitos têm-se esforçado por gerar 

um preço-prémio substancial para os produtores 

 

 

Os RQA da UE e os territórios rurais 

 

Uma avaliação económica, social e ambiental realizada pelo projecto Strength2Food, analisa a 

contribuição de 27 diferentes RQA (incluindo DOP, IGP e produtos biológicos) para as 

economias rurais e para a coesão territorial, demonstrando assim os seus impactos, não só junto 

dos produtores, mas também nos seus territórios e comunidades associadas.  

 

De uma perspectiva sócio-económica, os RQA contribuem nomeadamente para a criação de 

emprego a nível local, bem como geram bens sócio-económicos públicos, com externalidades 

positivas para as cadeias de valor e para as zonas rurais.  

 

De uma perspectiva cultural, os RQA desempenham um papel substancial na promoção, 

preservação e desenvolvimento do património cultural, nomeadamente através da manutenção 

do saber-fazer específico e da preservação das tradições gastronómicas nas áreas locais.  

 

De uma perspectiva ambiental, os RQA têm demonstrado produzir impactos positivos na 

preservação e protecção dos recursos naturais e, indirectamente, na capacidade de contribuir 

positivamente para o ambiente e paisagens locais. Entre todos os RQA, os RQA biológicos 

parecem fornecer a contribuição mais forte para a geração de bens públicos ambientais.  
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Finalmente, os RQA provenientes de regiões menos desenvolvidas e economias emergentes, 

como o Vietname e a Tailândia, podem afectar positivamente a sustentabilidade e a segurança 

alimentar8 das suas áreas e nas cadeias alimentares associadas.  

 

 

Todos os elementos acima mencionados devem ser tomados em consideração ao avaliar a 

sustentabilidade social, ambiental e económica dos diferentes RQA.  

 

 

Avaliar a sustentabilidade dos RQA da UE: desafios 
metodológicos  

 
Tendo em conta a sua estrutura multi-dimensional, a avaliação da sustentabilidade dos RQA da 

UE do ponto de vista económico, social e ambiental exige uma abordagem holística e com 

múltiplos indicadores. Neste contexto, o projecto fornece um contributo chave para a construção 

de uma metodologia inovadora e de uma estrutura conceptual para 

avaliar a sustentabilidade de diferentes RQA. 

 

A avaliação da sustentabilidade dos RQA precisa de combinar as suas três dimensões principais 

- isto é, ambiental, económica e social:  

 

 a sustentabilidade ambiental dos RQA refere-se às implicações biosféricas dos padrões 

de qualidade definidos pelo Caderno de Especificação do produto;  

 

 a sustentabilidade económica dos RQA refere-se à eficácia da cadeia de valor e à sua 

capacidade de proporcionar valor acrescentado aos produtores;  

 
8 Nota A Soeiro – no original, food security, ou seja, produção de alimentos em quantidade suficiente para a 
população 
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 a sustentabilidade social dos RQA, aplicada principalmente às áreas rurais e aos sistemas 

de produção, refere-se à capacidade de proporcionar características únicas de qualidade 

e de gerir recursos locais. 
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A somar a tudo isto, a avaliação da sustentabilidade dos RQA deve envolver uma análise 

aprofundada dos impactos sobre os diferentes intervenientes e níveis que compõem a sua cadeia 

de valor. Esta inclui partes interessadas directas e indirectas relacionadas com os territórios 

associados aos RQA (por exemplo, produtores, processadores, distribuidores, consumidores), 

mas também o sistema mais vasto de partes interessadas da cadeia de valor destacado do nível 

geográfico-territorial (por exemplo, autoridades públicas, outras actividades económicas, 

fornecedores internos e externos de matérias-primas e de outros bens necessários,  mercado 

locais, nacionais e globais).  

 

 

A fim de avaliar cada uma destas dimensões, o projecto Strength2Food identificou indicadores 

específicos de sustentabilidade que podem ser combinados de forma holística e inovadora, para 

captar a resiliência económica, a integridade ambiental, o bem-estar social e a boa governança 

gerada em relação aos RQA.  

 

Os resultados da avaliação social, económica e ambiental dos RQA da UE demonstram que os 

produtos obtidos em RQA são geralmente mais sustentáveis do que os produtos de referência 

equivalentes, não abrangidos por um dos RQA. Além disso, através da sua abordagem inovadora, 

a investigação fornece um quadro de ferramentas para futuras avaliações de outros RQA e 

alterações ao longo do tempo.  

 

Conclusões  

 
A investigação conduzida no âmbito do projecto H2020 Strength2Food traça um quadro 

interessante e vasto sobre os RQA da UE, e ajuda a avaliar o seu desempenho, eficácia, eficiência, 

relevância e consistência a partir de várias perspectivas. Neste contexto, os estudos realizados 

mostram que a compreensão global, o conhecimento e o reconhecimento dos RQA da UE devem 

ser reforçados. Neste contexto, o financiamento contínuo de campanhas promocionais a nível da 
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UE é crucial, mas precisa de ser acompanhado por melhores estratégias de comunicação e 

marketing dirigidas aos consumidores. Do ponto de vista dos produtores, os estudos mostram 

que os RQA da UE afectam positivamente os desempenhos agrícolas e comerciais, ao mesmo 

tempo que proporcionam benefícios sociais e económicos substanciais aos territórios, 

comunidades e cadeias alimentares associadas. Globalmente, os produtos abrangidos pelos RQA 

demonstraram ser mais sustentáveis do que os produtos de referência equivalentes não 

abrangidos, embora ainda haja oportunidades para melhorar a legislação relevante e alcançar 

melhores resultados para produtores e consumidores. 

 

 
 
Os benefícios produzidos pelos RQA da UE, no entanto, variam substancialmente entre países, 

produtos de qualidade e tipos de Agrupamentos, deixando assim algum potencial não realizado 

e prioridades-chave para intervenção. Estes e outros dados baseados em provas, recomendações, 

desafios e lições decorrentes do projecto constituirão a base de uma próxima publicação 

concebida para apoiar os decisores políticos, peritos e partes interessadas relevantes na 

abordagem de tais questões. 
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NOTA FINAL 

 

Parecem inegáveis os efeitos benéficos dos REGIMES DE QUALIDADE DOS 

ALIMENTOS DA UE 

 

Analisados ao nível da sustentabilidade, ao nível da biodiversidade, ao nível 

do mercado interno e externo, ao nível da oferta diferenciada e de qualidade, 

ao nível da repartição do rendimento ao logo da cadeia de distribuição, ao 

nível da valorização dos recursos endógenos, ao nível da preservação do 

património cultural, ao nível da manutenção do saber fazer, ao nível dos 

benefícios sociais e económicos substanciais aos territórios, comunidades e 

cadeias alimentares associadas, ao nível de…..; ou seja, em todos os 

parâmetros parece haver benefícios importantes para produtores e 

consumidores, mas também para os territórios rurais de onde emergem 

estes produtos. 

 

Só que em Portugal alguma coisa está a falhar e em grande escala, havendo 

potencial não realizado e prioridades-chave para intervenção. 

 

No sector agro-alimentar, assiste-se a uma dramática redução do número de 

IGs9 a serem real e efectivamente utilizadas, a uma diminuição do número 

de produtores que delas beneficiam e a um “apagamento”, no mercado, dos 

produtos que por elas deveriam ser beneficiados.  

 
9 Nota A Soeiro - Por IGs entenda-se o conjunto das IGP e das DOP. Em Portugal só está reconhecida uma ETG 
e, tanto quanto consta, não é utilizada. 
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Bastará verificar o recente Estudo10 produzido a pedido da Comissão 

Europeia e do qual constam alguns números bem significativos, 

designadamente:  

 

Portugal, no sector agro-alimentar, dispõe de 136 produtos com nome 

protegido, o que representa cerca de 10% do total de produtos com nome 

protegido na UE. No entanto, como se pode ver no mesmo estudo11, o valor 

de vendas representa apenas 0,7% do valor de vendas de produtos com IG 

na UE. 

 

Atente-se que a Itália tem pouco mais do dobro de produtos com nome 

protegido (22%) do total de produtos com nome protegido na UE. Só que 

esses produtos representam mais de 28% do valor de vendas na UE, ou seja, 

o número de produtos cujo nome é uma IG duplica, mas o valor de vendas 

é multiplicado mais de 30 vezes.  

 

E em França um número de IGs 1,5 vezes superior ao Português, mas com 

um valor de vendas 20 vezes superior! 

 

As causas serão, porventura, repartíveis por vários sectores e segmentos: 

 

 A regulamentação nacional é muito escassa e remete para “mais tarde” 

a publicação de procedimentos tão importantes como os de registo, de 

alteração, de cancelamento, de reconhecimento de Agrupamentos 

 
10  Nota A Soeiro - Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications 
(GIs) and traditional specialities guaranteed (TSGs) 
11 Nota A Soeiro - Quadro 10 do estudo referido 
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como gestores, etc. Alguns destes procedimentos estarão aprovados, 

(embora com muitas deficiências) mas não estão publicados em Diário 

da República, o que contribui para o seu desconhecimento generalizado 

e para a sua escassa aplicação. 

 

 Desde logo, o sistema tem uma administração complexa, com 

intervenção dupla (central e regional) sem tarefas bem definidas e 

concretas, geradoras de atrasos, duplicações e complexidades; tal 

administração permite-se  alterar Cadernos de Especificações sem que 

os Produtores se apercebam da gravidade das alterações feitas (quer 

ao nível específico do produto, quer ao nível da realização de certas 

tarefas inerentes ao produto e ao seu modo de produção e à sua 

integridade, quer ao nível das formas de apresentação e de rotulagem, 

etc.), sendo que esta administração “corta”, inclusivamente, matérias 

perfeitamente admitidas pela regulamentação em vigor e pela prática 

noutros EMs. Os Cadernos de Especificações passaram a ser 

documentos “insípidos, incolores e inodoros”, não contendo 

disposições que permitam cumprir o desiderato básico dos RQA12:  

 
 

“…ajudar os produtores de produtos agrícolas e de géneros 

alimentícios a comunicar aos compradores e consumidores as 

características e os atributos ligados ao modo de obtenção desses 

produtos e géneros alimentícios, garantindo assim:  

 

 

12 Nota A Soeiro - Cf. com nº 1 do art.º 1º do REGULAMENTO (UE) Nº  1151/2012 DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO  de 21 de Novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios 
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a) Condições de concorrência leal para os agricultores e produtores 

de produtos agrícolas e de géneros alimentícios com características 

e atributos que ofereçam uma mais-valia;  

 

b) A disponibilização aos consumidores de informações fiáveis sobre 

esses produtos;  

 

c) O respeito pelos direitos de propriedade intelectual; e  

 

d) A integridade do mercado interno.  

 

As medidas previstas no presente regulamento destinam-se a apoiar 

as actividades agrícolas e de transformação e os sistemas agrícolas 

associados a produtos de elevada qualidade, contribuindo desta 

forma para a realização dos objectivos da política de desenvolvimento 

rural.” 

 

 

 Estão demasiadas tarefas concentradas na mesma unidade orgânica 

central, potenciando conflitos de interesses e confusão de funções. 

 

 Ao contrário do que se passa noutros EMs,  não existe um órgão técnico 

de consulta, plurifacetado e com largo espectro de participação, que 

possa ajudar a Administração, pelo menos, a analisar as disposições 

legais e os pedidos de registo, alteração, cancelamento, 
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reconhecimento, retirada de reconhecimento, delegação de 

competências (e retirada da mesma, se necessário) em Organismos 

Delegados para efectuarem a verificação da conformidade dos 

produtos com o respectivo Caderno de Especificações. 

 

 Os apoios financeiros específicos para este sector de actividade são 

praticamente nulos. 

 

 O apoio técnico aos Agrupamentos é inexistente e as disposições e 

procedimentos em uso pela Administração são desconhecidos e, por 

vezes, conflituais entre si. As tipologias de Agrupamentos não estão 

definidas e os critérios para reconhecimento/retirada de 

reconhecimento são desconhecidos13. O relatório anual de actividades 

não está tipificado nem se sabe como é avaliado. 

 

 As informações constantes dos sites da Administração são escassas, 

erróneas e, por vezes, contraditórias entre si. 

 

 No mercado a situação é bastante má, havendo produtos que ostentam 

o nome protegido, os símbolos dos RQA da UE e a marca do organismo 

de controlo, mas não cumprem o Caderno de Especificações 

respectivo. 

 

 
13 Nota A Soeiro - Ver, a este respeito, o TT 47 Indicações Geográficas e Denominações de 
Origem: o papel fulcral dos Agrupamentos de Produtores. Ver em 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/    
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 Mas também há muitas situações de abuso no mercado, por parte de 

distribuidores e outros agentes económicos, que utilizam 

indevidamente tais símbolos e nomes protegidos, lesando 

consumidores e produtores, enfraquecendo a reputação dos produtos, 

fazendo concorrência desleal e evocando sistematicamente certos 

nomes reputados. 

 

 Não sendo os portugueses conhecidos pela sua capacidade associativa, 

não é neste sector que a situação melhora.  A maior parte dos 

Agrupamentos faz o que pode, mas pode pouco! Alguns produtores 

fogem aos compromissos e “vendem produtos por fora”, sem o  nome 

protegido; e a grande distribuição, com enorme poder negocial e 

económico, remunera muito mal os produtores, não tendo em conta a 

qualidade diferenciada do produto.  

 

Mesmo antes da prometida apresentação  de um trabalho internacional, 

focando “...algum potencial não realizado e prioridades-chave para 

intervenção” e destinado a “ apoiar os decisores políticos, peritos e partes 

interessadas relevantes na abordagem de tais questões” muito se poderia 

fazer em Portugal em prol dos produtores, dos consumidores e das regiões 

produtivas, para “ …captar a resiliência económica, a integridade ambiental, 

o bem-estar social e a boa governança gerada em relação aos RQA”.  

. 


