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SÍNTESE - QUALIFICAÇÃO E USO DA MARCA COLECTIVA  
“ÉQUALIFICADO”  

 
1. Qualifique o seu produto ou o seu prato gastronómico ou a sua 
actividade  

a) Preencha e envie por email o formulário para pedido de qualificação de 
um produto ou de um prato gastronómico ou de uma actividade como 
tradicional, como “de montanha” ou “de quinta”, incluindo o caderno de 
especificações  

b) Envie imagens do produto, das embalagens e dos rótulos em uso, dos 
estabelecimentos, das explorações, etc, em formato electrónico; 

 
A marca só pode ser usada por membros da QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL 
(Q/oP) e por associados dos Agrupamentos membros (Há regras especiais 
para estes casos) 
  

2. Se a QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL declarou que o seu 
produto/prato gastronómico/actividade é tradicional ou é de 
montanha ou é de quinta 
 

1. Pode solicitar o uso da Marca ÉQUALIFICADO em formulário próprio 
2. A Q/oP propõe-lhe a assinatura de um contrato de uso da marca 

ÉQUALIFICADO, com direitos e deveres. 
3. A Q/oP tem o exclusivo do fornecimento do modelo numerado mas 

pode permitir a incorporação do símbolo numerado no rótulo do 
produtor.  

4. A Q/oP divulgará por todos os meios ao seu alcance que 
produtor/produto/actividade foram autorizados a usar a marca 

5. Os produtores e demais operadores podem ser sujeitos a controlos 
específicos, determinados pela Q/oP. Estes controlos só são pagos 
se forem detectados incumprimentos. 

6. Sempre que um produtor o solicite ou a Q/oP se veja obrigada a 
retirar o uso da marca “ÉQUALIFICADO”, os motivos serão tornados 
públicos. 

7. A Q/oP usará todos os meios legais ao seu alcance para impedir o 
uso não autorizado da MC “ÉQUALIFICADO” por membros ou não 
membros da Associação e poderá solicitar o pagamento de 
indemnizações e compensações pelos prejuízos causados à Associação 
e aos seus membros, por uso indevido da marca. 

 
Esta síntese não dispensa a leitura completa dos documentos 
formais da Qualifica oriGIn/Portugal sobre estes assuntos 


