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CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
AGRÍCOLAS E AGRO-ALIMENTARES SEM ADITIVOS  

 
 
 

1. Tal como estipulado pela QUALIFICA /oriGIn PORTUGAL, os 
produtos tradicionais definem-se, entre outras exigências1 pelo facto 
de não serem utilizados aditivos nem auxiliares tecnológicos2 na sua 
preparação ou na sua apresentação comercial. 

 
1 CF com  CQ 1  CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 
TRADICIONAIS PORTUGUESES  https://qualificaportugal.pt/area-tecnica/criterios-para-
qualificacao/ 
2 Excepto daqueles que são usados tradicionalmente como o sal, o cardo ou o sumo de limão. 
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2. No entanto, tal facto pode não transparecer no rótulo, não 
evidenciando uma característica importante do produto. 
 
 
3. Tendo em conta que muitos consumidores estão cada vez mais 
atentos e mais exigentes em relação à genuinidade dos produtos 
agrícolas e agro-alimentares, realçar a não utilização de aditivos pode 
ser um importante argumento comercial. 
 
 
4. Assim, os produtores que sejam membros da QUALIFICA/oriGIn 
PORTUGAL ou que sejam membros de Agrupamentos membros da 
QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL: 

 
 
 
a) Que tenham o seu produto agrícola ou agro-alimentar já 

qualificado, e  
b) Que já tendo um contrato de uso da marca colectiva o 

solicitem expressamente, ou 
c) Todos os que, de futuro, venham a manifestar tal interesse, 

 
 
podem usar no seu produto a versão do logotipo que entenderem como 
comercialmente mais conveniente para o seu mercado, incluindo uma 
possível combinação de 2 ou 3 das menções acima inseridas, desde que 
respeitadas todas as demais condições constantes: 
 
 

A. do Critério CQ 13 - CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DE 
PRODUTOS TRADICIONAIS, e  
 

 
B. do Critério CQ 154 - REGRAS PARA USO DA MARCA 

COLECTIVA “ÉQUALIFICADO” EM PRODUTOS AGRÍCOLAS, 
AGRO-ALIMENTARES E NÃO ALIMENTARES.  

 
3 https://qualificaportugal.pt/area-tecnica/criterios-para-qualificacao/ 
4 https://qualificaportugal.pt/area-tecnica/criterios-para-qualificacao/ 


