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CRITÉRIO PARA USO DA MARCA COLECTIVA  

“ÉQUALIFICADO” EM ESTRUTURAS PRODUTIVAS E 
COMERCIAIS  

 

 
 

1. QUEM PODE USAR A MARCA COLECTIVA (MC) 
“ÉQUALIFICADO” 
Por definição legal1, apenas os membros da QUALIFICA/oriGIn 

PORTUGAL e os associados dos Agrupamentos membros da 

Associação que estejam no pleno gozo dos seus direitos de 

membros e cujos produtos, estabelecimentos ou serviços 

respeitem a legislação em vigor e os critérios específicos 

aprovados pela própria Associação.  

 

 

 
1 CPI - Artigo 214.º 
Marca colectiva 
1 — Uma marca colectiva 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. 
2 — O registo da marca colectiva dá ao seu titular o direito de disciplinar a comercialização dos respectivos 
produtos, nas condições estabelecidas na lei, nos estatutos ou nos regulamentos internos. 
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2. EM QUE ESTRUTURAS PRODUTIVAS OU COMERCIAIS 
PODE A MC SER USADA 

 Explorações agrícolas (abrangendo agricultura e ou pecuária e ou 

pesca)  

 Unidades produtivas onde se procede à transformação e ou 

preparação e ou fraccionamento e ou acondicionamento de produtos 

agrícolas, agro-alimentares e não alimentares 

 Estabelecimentos comerciais2 

 Estabelecimentos comerciais com fabrico próprio de padaria e ou 

pastelaria e ou confeitaria e ou geladaria, etc.  

 Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis 

 Estabelecimentos de restauração colectiva3, de bebidas e de 

cafetaria 

 Serviços de catering 

 Lojas electrónicas 

 

3. O QUE SIGNIFICA O USO DESTA MC 
Significa que a estrutura produtiva ou comercial que a ostenta 

cumpre os critérios de qualificação4 da Associação 

 
2 Toda a instalação, de carácter fixo e permanente, onde seja exercida, exclusiva ou principalmente, de modo habitual e 
profissional, uma ou mais actividades de comércio, por grosso ou a retalho, ficando abrangidas nesta definição os lugares 
de venda em mercados municipais e abastecedores. 
3 Qualquer estabelecimento (incluindo um veículo ou uma banca fixa ou móvel), tal como um restaurante, uma cantina, 
uma escola, um hospital e uma empresa de serviços de restauração, no qual, no âmbito de uma actividade empresarial, 
são preparados géneros alimentícios prontos para consumo pelo consumidor final. 
4 Ver critérios no site www.qualificaportugal.pt 
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QUALIFICA/oriGIn Portugal para a sua classe ou categoria e, 

portanto, ÉQUALIFICADO  

 

4. QUALIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRODUTIVAS OU 
COMERCIAIS  
 

Sistema de valorização de empresas (agrícolas, de transformação 

ou de comercialização – lojas, restaurantes e similares, feiras, 

exposições permanentes ou temporárias, etc., conforme referido 

em 2) que, para além do cumprimento das regras legais aplicáveis 

ao seu ramo de actividade, produzem e ou preparam e ou utilizam 

e ou comercializam e ou expõem produtos tradicionais ou 

produzidos de forma tradicional, de acordo com os critérios da 

Associação apropriados para a sua tipologia 

 

  5. 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 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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6. PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS 

PRODUTIVAS OU COMERCIAIS 
 

6.1 Para ser QUALIFICADO como ESTRUTURA PRODUTIVA OU 
COMERCIAL o respectivo proprietário e ou titular e ou organizador 
deve: 

    
6.1.1 Assegurar-se que produz e ou comercializa e ou expõe 

produtos já qualificados como Produto Tradicional5  pela 
QUALIFICA / oriGIn PORTUGAL 
 

6.1.2 Enviar à QUALIFICA / oriGIn PORTUGAL as seguintes 
informações e ou documentos:  

 
a) nome e demais elementos de identificação da empresa e do 

empresário e respectivas morada, contacto telefónico e endereço 

electrónico; 

b) localização das instalações fixas; 

c) descrição das instalações fixas e ou das instalações móveis, 

acompanhada de fotografias mostrando o exterior e o interior das 

mesmas; 

d) cópia do documento comprovativo do registo da actividade 

produtiva ou comercial, nos termos da lei;  

e) marca(s) registada(s) (se existentes); 

f) forma de apresentação comercial do produto tradicional (a qual 

tem que ser bem diferenciada em termos de materiais e ou de 

cores e ou de grafismo em relação à de outros produtos não 

 
5 Ver Produtos e Pratos Gastronómicos já qualificados no site www.qualificaportugal.pt  
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qualificados produzidos e ou comercializados pela mesmo 

entidade); 

g) fotografias das embalagens e dos rótulos em uso, em formato 

electrónico, a fim de poder ser comprovada a situação referida em 

f); 

h) comprovativo de habilitações literárias de nível médio ou superior 

no sector de actividade em causa ou, na ausência, compromisso 

escrito frisando conhecer a legislação em vigor e ou as regras 

técnicas aplicáveis e responsabilizando-se pelo cumprimento das 

mesmas; 

i) opção pelo sistema de uso da marca pretendido.  
 

 
6.2  Os proprietários e ou titulares e ou organizadores 

contratualmente autorizados a usar a MC ÉQUALIFICADO continuam a 

ser legalmente responsáveis pelos seus “negócios” e têm que cumprir 

todos os requisitos legais.  

 

6.3. Os mesmos proprietários  e ou titulares e ou organizadores 
obrigam-se a não prejudicar quaisquer outras entidades, 
designadamente respeitando os direitos de propriedade intelectual ou 
industrial já existentes, não imitando, usurpando ou por qualquer outra 
forma, beneficiando da reputação ou da imagem alheios e a usar formas 
de apresentação comercial/embalagens completamente diferenciadas 
das que usem para comercializar os produtos não qualificados, não 
confundindo nem induzindo o consumidor em erro. Não são aceitáveis 
embalagens ou rótulos ou materiais publicitários que sejam ofensivos 
da lei, da ordem pública ou dos bons costumes ou que possam favorecer 
actos de concorrência desleal.  
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6.4. As estruturas produtivas ou comerciais podem ser sujeitas a 

controlos específicos, determinados pela QUALIFICA/oriGIn 

PORTUGAL, a qual os pode executar por si própria ou subcontratar 

serviços de empresas especializadas para o efeito. 

 

6.5. Os proprietários e ou titulares e ou organizadores das estruturas 

produtivas ou comerciais só serão chamados a custear estes controlos 

quando dos mesmos resulte comprovadamente incumprimento dos 

compromissos assumidos com a associação QUALIFICA/oriGIn 

PORTUGAL 

 

6.6 A QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL divulga publicamente a lista das 

estruturas produtivas ou comerciais autorizadas a usar a MC bem como 

imagens da mesmas e localização, quando aplicável bem como a lista 

dos produtos tradicionais nelas produzidos e ou comercializados 

 

6.7 Sempre que um proprietário e ou titular e ou organizador o solicite 

ou a QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL se veja obrigada a retirar o uso da 

marca “ÉQUALIFICADO”, os motivos serão tornados públicos 

 

6.8 A QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL usará todos os meios legais ao seu 

alcance para impedir o uso não autorizado da MC “ÉQUALIFICADO” por 

membros ou não membros da Associação 
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Nota 1 – A QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL não considerará 
os pedidos de qualificação de estruturas produtivas ou 
comerciais cujo nome, AINDA QUE registado:   
 
- constitua reprodução, imitação ou evocação de 
denominação de origem ou de indicação geográfica 
anteriormente registada;  
 
- seja susceptível de induzir o público em erro, 
nomeadamente sobre a natureza, a qualidade e a 
proveniência geográfica dos produtos que produz ou 
comercializa;  
 
- constitua infracção de direitos de propriedade industrial 
ou de direitos de autor;  
 
- seja ofensivo da lei, da ordem pública ou dos bons 
costumes; 
 
- possa favorecer actos de concorrência desleal.  
 
 

 
Note bem:  
 

1. Só depois de concluir a análise dos documentos fornecidos é 
que a QUALIFICA / oriGIn PORTUGAL pode vir a permitir o uso 
da marca ÉQUALIFICADO, negócio a negócio, e em condições 

controladas. 
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2. A marca só pode ser usada com reprodução fiel de cores e 

proporções.  
 
3. A dimensão mínima de utilização é de 20 cm de diâmetro 

(excepto em material gráfico, em que pode ser menor) 
 
 
Opção 1 – Marcas directamente impressas no seu 
estabelecimento produtivo ou comercial, no seu “papel 
timbrado”, nos seus veículos de transporte, cartazes, folhetos, 
sacos de compras, etc. 
 
Fornecemos a marca em formato profissional, para ser 
impressa em gráficas, e dizemos-lhe o número correspondente 
e que deve constar de todo o material da sua empresa 
(tabuletas, cartazes, veículos de transporte, papel da empresa, 
folhetos, cartões de visita, sacos de compras, etc.)  
 
Opção 2 – Exponha-nos o seu caso específico e tentaremos 
encontrar solução viável para ambas as partes 

 
 

4. A concessão do direito ao uso da MCA não atribui à Entidade 
Gestora (QUALIFICA/oriGIn Portugal) qualquer 
responsabilidade sobre o cumprimento de disposições legais a 
cumprir pelas empresas. 

 
5. A possibilidade de uso da marca colectiva da associação 

QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL não confere quaisquer direitos 
de Propriedade Intelectual sobre o nome de produtos, 
estabelecimentos, explorações agrícolas, etc.  
 

 


