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1. INTRODUÇÃO 

O trabalho agora apresentado constitui o Relatório Final do “Estudo de identificação de 

produtos tradicionais com tipicidade e potencialidades económicas”. A entrega deste relatório no 

final do projecto constituía uma das condições do contrato então estabelecido entre a Associação de 

Municípios do Baixo Tâmega (AMBT) e o consórcio formado pela Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) e a empresa Espaço Visual – Consultores de Engenharia 

Agronómica, Lda. Este Consórcio foi constituído formalmente para concorrer ao concurso público 

para a elaboração do Estudo acima referido, em que a entidade contratante foi a AMBT. O Estudo 

iniciou-se em final de Fevereiro e foi concluído em final de Junho de 2008.  

O Estudo é uma das várias actividades previstas executar no âmbito do “Pacto para o 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega”. Este Pacto, celebrado em 29 de Outubro de 2001, entre o 

Estado e a AMBT, tinha como objectivo apoiar um conjunto de intervenções nos domínios da 

Ruralidade, Lazer e Cultura. Com estas intervenções a AMBT pretendia valorizar os recursos 

territoriais, colocando-os ao serviço do desenvolvimento social e económico das populações e da 

melhoria da sua qualidade de vida1. 

No sentido de concretizar os objectivos e as apostas estratégicas enunciadas, foram então 

considerados 39 projectos, com um investimento global que ronda os 10,8 milhões de euros e cujo 

enquadramento operacional e financeiro era assegurado pela Medida 1.6. do PO Norte (7,8 milhões 

de euros), pela Medida AGRIS (2,5 milhões de euros) da Intervenção Desconcentrada da Região 

Norte e pelo Programa Operacional da Cultura (0,5 milhões de euros).  

Para além da aposta nas actividades de turismo e lazer, bem como, nas actividades 

culturais, havia um conjunto de acções propostas para a valorização do meio rural e das suas 

actividades. Como se assinala no relatório da AMBT (2007), “a grande aposta estratégica deste 

Pacto consiste na afirmação do Baixo Tâmega como destino privilegiado de lazer e cultura da 

população da Região Metropolitana do Porto e do Noroeste Peninsular. Alguns dos projectos 

previstos financiar ligados à valorização dos produtos do território eram os seguintes:  

• Casas do Vinho Verde – Celorico de Basto; 

• Produtos Tradicionais de Basto – Entreposto Comercial; 

• Casas de produtos tradicionais do Baixo Tâmega; 

• Diversificação e Promoção do Cabaz Regional de Produtos de Qualidade. 

É no âmbito desta última actividade de valorização dos produtos do território que se insere 

o estudo cujo Relatório Final se apresenta. A realização de um estudo centrado nesta problemática 

                                                 
1 AMBT (2007). Pacto Para o desenvolvimento do baixo Tâmega: Proposta de Reformulação. Relatório interno de 

actividades da AMBT de Janeiro de 2007.  
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estava previsto desde 2001 no “Pacto de Desenvolvimento do Baixo Tâmega”, mas por razões 

várias, foi sendo adiada. A candidatura do Estudo foi apresentada à Unidade de Gestão em 27 de 

Novembro de 2006, sendo a sua aprovação realizada em Janeiro de 2007. O lançamento público do 

concurso ocorreu em Setembro de 2007. A adjudicação ao consórcio vencedor teve lugar a 29 

Fevereiro de 2008.  

A AMBT reconhece que a certificação dos produtos é um instrumento importante e eficaz 

para criar economias de escala e enriquecer e diversificar o cabaz de produtos de qualidade, ainda 

não reconhecidos e certificados como tal. De acordo com o relatório da AMBT (2007) o processo 

de certificação é uma mais valia para o produto em si, para a segurança alimentar dos consumidores 

e um estímulo para os produtores comercializarem produtos para um público cada vez mais 

fidelizado e exigente. Como veremos neste estudo há que relativizar a importância da certificação 

como instrumento de valorização dos produtos. Como referimos na secção 6, existem outras formas 

de valorização que, atendendo às características do território, às especificidades dos produtos e à 

dimensão da produção, devem merecer a nossa atenção. Referimo-nos à valorização por 

intervenções ao nível da fileira do produto e que passa necessariamente por: dinamizar a 

transformação dos produtos locais; promover a aproximação dos produtos ao mercado; melhorar a 

comunicação e a promoção; estabelecer compromisso organizativo.  

O Estudo tem como território de análise a área de actuação da AMBT que abrange os 

concelhos de Amarante, Baião, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Marco de Canaveses e 

Mondim de Basto, e apresenta os seguintes objectivos:  

- Levantamento dos produtos tradicionais; 

- Selecção de um conjunto de produtos com potencialidades económicas aos quais se 

possam aplicar processos de promoção e valorização;  

- Definição de estratégias de promoção e valorização;  

- Elaboração de seis cadernos de especificações com vista a um possível processo de 

certificação. 

Para cumprir os objectivos acima referidos recorreu-se a uma metodologia variada, com o 

cruzamento de várias técnicas e instrumentos de recolha de informação. Fez-se uso, sobretudo, de 

metodologias de natureza qualitativa, que podemos dividir em três fases e que passamos 

sucintamente a apresentar.  

A primeira fase consistiu na realização de duas tarefas principais: 1) levantamento dos 

produtos tradicionais (lista longa) existentes na área de intervenção da AMBT. Para isso realizaram-

se entrevistas, com base num guião (ver guião Anexo 1), a diversos actores do território (ver lista de 

entrevistados Quadro 1). O resultado deste trabalho de pesquisa encontra-se no Anexo 2, onde se 

apresenta uma lista com todos os produtos identificados no território; 2) em simultâneo procedeu-se 
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à pesquisa bibliográfica e documental diversa (v.g. artigos, documentos, estudos, regulamentos e 

normas) para a realização do enquadramento teórico e normativo sobre qualificação e certificação 

dos produtos e definição de conceitos, como tradicionais e tipicidade.  

A metodologia desenvolvida na segunda fase do estudo privilegiou duas abordagens 

principais: a) a equipa técnica procedeu a uma primeira triagem, elegendo aqueles que aparentavam 

maior tipicidade e interesse económico; b) realizaram-se entrevistas semi-estruturadas a técnicos de 

várias entidades (ver Quadro 2) e; c) recolheu-se informação, com base numa ficha de produto (ver 

Anexo 3) junto de vários actores (produtores, representantes de entidades públicas, privadas e do 3º 

sector). A partir desta abordagem realizou-se a pré-selecção de um conjunto de 10 produtos típicos 

(lista intermédia). Tal propósito foi discutido e acordado em reunião de Comissão de 

Acompanhamento. Esta fase concluiu-se com a selecção de um conjunto de seis produtos que 

reuniam as melhores condições para serem qualificados (lista curta).  

A terceira fase é constituída por três acções principais: 1) elaboração dos seis Cadernos de 

Especificações; 2) redacção do Relatório Final e; 3) divulgação e disseminação de resultados do 

estudo, concretamente a publicação do Estudo e a apresentação dos resultados em Sessão pública. 

Para a elaboração dos cadernos de especificações recorreu-se à seguinte metodologia: recurso a 

fontes documentais variadas, com vista a justificar a tipicidade e a ligação dos produtos ao 

território; entrevistas a produtores e outros actores do território para caracterização do processo 

produtivo. Para a redacção do relatório final foi necessário sintetizar e articular as várias 

componentes desenvolvidas ao longo do estudo.  

O estudo apresenta algumas limitações que merecem ser destacadas. Em primeiro lugar o 

curto espaço temporal de realização (120 dias). Há processos e dinâmicas que requerem tempo, tais 

como, o da constituição de agrupamento de produtores, ou a realização de análises químicas, 

microbiológicas ou organolépticas. Os pressupostos de partida, evidentes nos cadernos de encargos, 

privilegiaram a certificação como processo de valorização dos produtos locais, facto que acabou por 

reorientar os resultados do estudo nesse sentido. Poderíamos ter explorado mais profundamente as 

estratégias de valorização das fileiras das pequenas produções do território.  

Este relatório, no essencial, é constituído por sete secções mais anexos. Na primeira secção, 

apresentamos a introdução, com breve enquadramento do estudo, objectivos e metodologia. Na 

segunda secção apresentamos de forma sintética as várias actividades desenvolvidas ao longo das 

três fases do Estudo e complementam-se ainda alguns dos aspectos referidos na metodologia. Na 

terceira secção faz-se o enquadramento teórico da problemática da qualificação dos produtos locais 

e apresentam-se conceitos e definições, tais como: tradicionalidade e tipicidade; Denominação de 

Origem Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) e Especialidade Garantida (ETG). 

Na quarta secção caracterizamos o território e as actividades desenvolvidas, designadamente, 
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aquelas sobre o qual o estudo incide: agricultura/pecuária, agro-industrial, artesanato e gastronomia. 

Em seguida descrevemos o processo de análise que nos conduziu à selecção dos seis produtos que 

serão alvo da elaboração de cadernos de especificações apresentados em anexo. Na sexta secção 

definimos orientações conducentes à valorização dos produtos do território. Por último 

apresentamos as conclusões e algumas propostas de actuação para a qualificação e valorização dos 

produtos locais.  

Em anexo apresentamos os cadernos de especificações elaborados para os seis produtos 

seleccionados a saber: Linho das Terra de Basto; Maçãs de Basto; Doces Conventuais de Amarante; 

Pão de Padronelo; Bengalas de Gestaçô e; Citrinos da Pala. Os cadernos de especificações 

apresentados seguem a estrutura proposta pelos normativos em vigor. Contudo os cadernos não são 

um produto acabado, visam antes ser uma boa base de partida para as organizações de produtores 

que entendem avançar com o processo de certificação os poderem completar e aperfeiçoar. As 

limitações foram várias, designadamente as temporais não permitindo que se aprofundassem as 

análises laboratoriais. A sazonalidade dos produtos, por exemplo, no caso da maçã Pipo de Basto 

não permitiu encontrá-la disponível no mercado, nem para amostra. A mobilização e a constituição 

de Agrupamentos de Produtores é o passo seguinte a dar, caso se pretenda avançar no processo de 

certificação destes produtos. 

2. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Nesta secção vamos apresentar de forma detalhada as várias actividades e procedimentos 

desenvolvidos ao longo do projecto e que foram agrupadas em três fases, cada uma delas concluída 

com a apresentação, respectivamente, de Relatório Preliminar, Relatório Intermédio e Relatório 

Final. Na proposta de candidatura do estudo foram apresentados quatro fases de trabalho, que foram 

entretanto encurtadas para três, dado que o estudo viu o seu período de realização ser reduzido de 6 

meses para 4 meses, representando um encurtamento de 1/3 no prazo inicial.  

O cronograma que se segue sintetiza as tarefas efectuadas ao longo das três fases do estudo 

(Fig. 1).    
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Fig.  1. Calendarização dos trabalhos efectuados ao longo do Estudo 

Mês 1 2 3 4 

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Fase I (29 Fev - 28 Março)                                 

Trabalho exploratório p/ sistematização da informação                                 

Entrevistas individuais                                 

Caracterização das fileiras                               

Levantamento dos produtos                               

Redacção do Relatório Preliminar                              

Fase II (28 Mar - 28 Abril)                                 

Trabalho de análise e sistematização                                 

Fichas de produto                                 

Selecção da lista intermédia                                 

Selecção da lista de seis produtos                 

Redacção do Relatório Intermédio                                 

Fase III (29 Abr - 28 Junho)                                 

Entrevistas                                 

Elaboração de 6 cadernos de especificações                                 

Definição de estratégias de valorização                  

Redacção do Relatório Final                          

Preparação da publicidade e sessão pública                                 

Sessão pública                                 

 

A comparação do cronograma das actividades efectuadas com o das actividades previstas 

permite-nos concluir que o estudo cumpriu, na generalidade, as tarefas a que se tinha 

comprometido. Em seguida apresentamos de forma sintética as principais actividades desenvolvidas 

ao longo do estudo.  

2.1. Identificação dos produtos do território e elaboração do relatório 
preliminar 

Após a adjudicação do Estudo, no dia 29 de Fevereiro de 2008, deu-se início ao 

desenvolvimento da Fase I, visando o levantamento dos produtos agrícolas/pecuários, agro-

transformados, gastronómicos e artesanais do território, apresentado na forma de lista no Relatório 

Preliminar.  

Assim, mais concretamente, na Fase I, realizaram-se as seguintes actividades: 

a) - Instalação da Equipa Técnica Operacional 

Um dos membros da Equipa Técnica Operacional instalou-se na sede da AMBT, para facilitar 

a comunicação entre a equipa, a Associação e as autarquias, agilizando o desenvolvimento do 

trabalho.  
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b) - Trabalho Exploratório para a Sistematização da Informação 

Para o levantamento dos produtos tradicionais na AMBT, efectuou-se um trabalho de âmbito 

exploratório, do qual constou a sistematização da informação proveniente de fontes documentais 

diversas e que são referidas na lista bibliográfica e documental.  

c) - Entrevistas Individuais 

Realizaram-se, a partir de final de Fevereiro, entrevistas individuais a informantes chave. 

Foram considerados informantes chave para este Estudo representantes institucionais, 

designadamente autarcas, técnicos das Câmaras Municipais, responsáveis de Associações de 

Desenvolvimento Local, técnicos dos Postos de Turismo, técnicos das Zonas Agrárias e pessoas de 

reconhecido mérito nas áreas temáticas em análise. As entrevistas semi-estruturadas seguiram o 

guião apresentado no Anexo 1. O número de pessoas entrevistadas nos seis concelhos (40), a 

instituição a que pertencem, o cargo e a data da entrevista são apresentados no Quadro 1. De cada 

uma das entrevistas efectuadas foi produzido um relatório.  

d) - Redacção do Relatório Preliminar 

Como resultado das actividades desenvolvidas na Fase I elaborou-se o Relatório Preliminar 

que apresenta de forma sistematizada a informação das entrevistas individuais, e a “lista longa” que 

agrega o inventário de produtos (típicos e outros), referenciados pelos actores-chave para o 

território (ver Anexo 2). Os produtos estão agrupados de acordo com as seguintes categorias: 

agrícolas/pecuários; agro-industriais (transformados); gastronómicos e; artesanais. A informação 

recolhida permitiu, construir listas de produtores para muitas das actividades e que irá ser 

importante na fase seguinte do trabalho.  
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Quadro 1. Entidades/pessoas entrevistadas pelo Consórcio UTAD/EV, por concelho.  

  Entidade Nome Cargo Data 

Cabeceiras de 
Basto 

Autarquia  Joaquim Barreto Presidente 29/02/08 
 Irene Fontes Assessora  
 Jorge Machado Vereador  

   Fátima Oliveira Técnica Museu   
 Zona Agrária Barroso Pires Técnico DRAPN 26/02/08 
 Probasto Margarida Gomes Técnica responsável 26/02/08 
 Associação  Ricardos Santos Técnico 26/02/08 
 Mútua Gado Manuel Pereira Técnico   
  OPP Filipe Oliveira Veterinário 26/02/08 
Celorico de 
Basto 

Autarquia  Joaquim Mota e Silva  Vereador     04/03/06 
Zona Agrária Viana Oliveira Técnico 03/03/08 

 Cooperbasto Freitas Costa Técnico  03/03/08 
    Paula Andrade  Técnico   

Mondim de 
Basto 

Autarquia Ágata Costa Assessora 29/02/08 
 Natércia Moura    Serviço atendimento AA 03/03/08 
  Paulo Fernandes Gabinete Técnico Caça 06/03/08 

 Zona Agrária Barroso Pires Técnico DRAPN 26/02/08 
 Associação  Ricardos Santos Técnico 26/02/08 
 Mútua Gado Manuel Pereira Técnico   
  OPP Filipe Oliveira Veterinário 26/02/08 
Amarante Autarquia Helder Ferreira Assessor 17/03/08 
 Zona Agrária Viana Oliveira Técnico 03/03/08 
 Dolmen Rolando Pimenta Ex-presidente 25/02/08 
 ADESCO José Clemente Presidente 27/02/07 
 ACIA José Coimbra Técnico 27/02/08 
 J. F. Padronelo Luis Silva Presidente 26/02/08 
    Ricardo Teixeira Secretário   
Marco de 
Canaveses 

Autarquia Manuel Moreira Presidente 25/02/08 
 José Mota Vereador   

   Gorete Babo Técnica   
 Ass. Florestal  António Neto Técnico 10/03/08 
 Ass. Comercial Sofia Cardoso Técnica 03/03/08 
  Zona Agrária Mouro Pinto Técnico 10/03/08 
Baião Autarquia José Luis Carneiro Presidente 27/03/08 
  Susana Monteiro Técnica  
  Carla Stockler Técnica  
 Fundação Eça de Queiroz Anabela Cardoso Técnica 04/03/08 
 Zona Agrária Mouro Pinto Técnico 10/03/08 
 Coop. Cultural Fonte Mel Pereira Cardoso Presidente 10/03/08 
  Dolmen  Sandra Queiroz Técnica 10/03/08 
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2.2. Selecção da lista intermédia e lista curta e elaboração do 
Relatório Intermédio 

As actividades desenvolvidas na Fase II visaram numa primeira etapa a selecção da lista 

intermédia e numa segunda etapa a selecção de uma lista curta com 6 produtos, que serão na Fase 

III alvo da elaboração dos cadernos de especificações. Mais concretamente realizam-se as seguintes 

actividades:  

a) - Redução da lista longa para a lista intermédia  

Tendo em conta a redução dos prazos do estudo e a obrigatoriedade de responder aos 

cadernos de encargos, entendeu a equipa técnica do estudo e os responsáveis institucionais pelo seu 

financiamento que seria necessário encurtar os prazos previstos para a escolha dos produtos a 

incluir na lista curta. Para alcançar tal desiderato foi necessário reduzir os produtos em análise na 

Fase II de acordo com as seguintes tarefas:  

b) - Entrevistas individuais e reuniões 

Realizaram-se, a partir de 2 Abril, entrevistas individuais a informantes chave e responsáveis 

institucionais, que incluíram as duas etapas seguintes:  

Etapa 1 

• Reunião na CCDR-N (8 Abril);  

• Reunião com os peritos avaliadores (8 Abril);  

• Reunião com especialistas em artesanato e gastronomia (9 Abril); 

• Eliminação da lista intermédia da maioria dos produtos tendo em conta os seguintes 

critérios: falta de tipicidade dos produtos; produtos já certificados ou em processo de 

certificação; produtos gastronómicos por não poderem ser certificados; 

• Reunião da comissão de acompanhamento e apresentação e discussão da lista 

intermédia então já com 10 produtos (16 Abril).  

Etapa 2  

• Esta etapa visou seleccionar os seis produtos que seriam alvo da elaboração dos 

cadernos de especificações;  

• Para tal, a partir da lista intermédia, realizaram-se entrevistas a produtores e entidades 

enquadradoras, com base na ficha de produto elaborada para o efeito (ver Anexo 3). 

As pessoas/entidades entrevistadas nesta etapa constam do Quadro 2.  
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Quadro 2. Pessoas entrevistadas para a elaboração das fichas de produto.   

 Produto Entidade Nome Cargo 

Tecelagem 
de Linho 

 Gracinda Moura Carvalho Lopes Produtora 
 Guida Rosa Pereira Produtora 
A. S. C. R. de S. Vicente E.  Maria das Dores  Produtora 
 Maria Henriques Simões Produtora 

Bengalas  
Gestaçô 

 Serafim Teixeira Produtor 
 Eduardo Cardoso Produtor 

Olaria de  
Gondar 

 César Manuel Teixeira  Oleiro 
Junta Freguesia Gondar António Bastos Teixeira Presidente  

Cantaria  Manuel Antunes Artesão 

Citrinos da 
Pala 

Associação de Amilcar Cerveira Pinto  Direcção 
Produtores dos Citrinos  Miguel Caeiro Presidente 
da Pala Alfredo Maranto Produtore 

Maçãs  
Regionais 

 Adriano Carvalho Produtor 
DRAPN Augusto Assunção Técnico 

Anho Associações Produtores Helena Silva  Veterinária 

Doçaria de  
Amarante 

Salão de chá Butterfly António M. Sousa Santos Produtora 
Pastelaria Tinoca Rosa Maria Produtora 
Confeitaria da Ponte 
 

Jorge Manuel S. Ribeiro e Maria 
Manuela S. Ribeiro 

Produtores 
 

Pastelaria Mário Antónia Silva Produtora 
Pão do 
Padronelo 

Junta Freguesia Padronelo  
 

Ricardo Teixeira 
 

Secretário 
 

Biscoito da  
Teixeira 

 Sónia Pereira  Produtora 
Junta F. Teixeira António da Silva Magalhães Presidente 

 

c) - Redução da lista intermédia para a lista curta 

• Após a realização das fichas de produto fez-se uma análise comparativa entre os 

vários produtos de acordo com vários critérios: tipicidade; distribuição no território; 

equilíbrio entre os vários tipos de produtos; maior importância sócio-económica 

relativa e entidades enquadradoras de cada produto;  

• Apresentação de proposta de lista curta com seis produtos. 

d) - Redacção e entrega do Relatório Intermédio em Março 2008.  

e) - Discussão do Relatório Intermédio em reunião de Comissão de Acompanhamento e 

legitimação dos seis produtos escolhidos.   

 

2.3. Elaboração de caderno de especificações e Relatório Final.  

O trabalho desenvolvido ao longo da Fase III incluiu as seguintes actividades:  

- Construção dos seis cadernos de especificações dos produtos seleccionados na Fase II;  
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- Elaboração de estratégias de valorização dos produtos do território;  

- Redacção do Relatório Final e disseminação e discussão dos resultados encontrados.  

A actividade de elaboração dos cadernos de especificações constituiu a parte mais substancial 

das actividades realizadas nesta última fase. Para a realização destes cadernos de especificações 

(CE) desenvolveram-se as seguintes tarefas:  

• Constituição de pequenas equipas com 1 ou 2 elementos para elaboração dos CE; 

• Reuniões semanais para planear e discutir o andamento dos trabalhos; 

• Reuniões com os produtores de cada um dos seis produtos e outros actores 

implicados;  

• Pesquisa e recolha de informação documental para fundamentar a tipicidade e a 

ligação ao território;   

• Reuniões com informantes chave e actores envolvidos na fileira de cada um dos 

produtos para aprofundar processos produtivos e recolha da informação.  

 Para alcançar o segundo objectivo – a definição de estratégias de valorização dos produtos – 

foi necessário fazer um trabalho de sistematização da informação recolhida ao longo do estudo 

junto de produtores, informantes-chaves e responsáveis técnicos, complementado com pesquisa 

bibliográfica e documental, bem como, identificação de experiências observadas em outras regiões, 

ou em outros países. Este trabalho de sistematização e reflexão procurou atender às características 

do território e dos produtos e às especificidades dos produtores.  

Finalmente, as actividade de disseminação e discussão dos resultados foram as seguintes:  

- Apresentação pública do Estudo a 25 de Junho;  

- Apresentação e discussão dos resultados em reunião com Comissão de 

Acompanhamento;  

- Publicação e disseminação do Relatório Síntese.  

3. PRODUTOS TRADICIONAIS COM TIPICIDADE: CONCEITOS E PROCESSO 
DE PROTECÇÃO DO NOME 

Nesta secção apresentamos alguns dos conceitos centrais relacionados com os processos de 

certificação e que estiveram na base da realização deste Estudo. Mais concretamente vamos 

começar por definir conceitos, tais como: tradicionalidade, especificidade, produtos locais, 

tradicionais, artesanais, produtos típicos. Em seguida definimos DOP, IGP e ETG, e por último 

descrevemos os requisitos colocados pelos processos de certificação. Como referimos na secção 

introdutória, um dos pressupostos deste estudo era que a certificação dos produtos com tipicidade 

fosse uma estratégia adequada para a sua valorização. Importa pois definirmos os conceitos 

associados com a certificação e os requisitos que tal qualificação impõe.  
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3.1. Conceitos associados aos produtos tradicionais com tipicidade  

O Regulamento CEE Nº 2081/92 faz referência aos conceitos de tradicionalidade e 

especificidade mas não os definem com precisão. Caldentey e Gomez (1996: 58), fazem referência 

a elementos como a origem geográfica dos produtos, a sua antiguidade, ou permanência temporal, 

os métodos e as matérias-primas utilizadas na sua elaboração, os costumes associados à sua 

produção e ao seu consumo, ou a todos estes elementos em simultâneo. Bernat (1996: 88), refere 

que os produtos são tradicionais na medida em que persistem no tempo, sempre se fizeram em 

determinado lugar e de uma determinada maneira e conservam, em maior ou menor grau, as 

características que os definem, quanto ao aspecto, textura e sabor. Por sua vez, Ribeiro e Martins 

(1996: 313) afirmam que os produtos tradicionais são únicos pelas suas matérias-primas, pelos 

conhecimentos aplicados, bem como, pelos usos e práticas de produção, consumo e de distribuição 

e que na actualidade recebem, entre outras, as denominações de produtos locais, tradicionais, 

artesanais ou regionais.  

Barberis (1992: 7), considera como típico um produto que, a partir das estruturas de um 

território (localização geográfica), uma certa qualidade da matéria-prima (resultante do clima, solo, 

raças animais e variedades vegetais), certas técnicas de preparação (leais e constantes), 

desenvolveu, na continuidade da sua tradição, um mercado que mantém, frequentemente, em 

contacto directo o produtor e o consumidor. Nesta óptica, o produto típico terá uma relação especial 

com o mercado e o seu processo de distribuição assentará em circuitos curtos de comercialização. O 

conceito de qualidade associado a estes produtos significará carácter, excelência (Qualidade 

Superior) e todo um conjunto de características diferenciadoras que faz com que esses produtos 

satisfaçam gostos ou necessidades “distintas” (Caldentey e Gomez, 1997b: 69). 

Para designar os recursos agrícolas e géneros alimentícios apelidados de tradicionais, 

Delfosse (1991: 25) e Berard e Marchenay (1996: 32), utilizam expressões como “produtos de 

terroir”2 (“produtos da terra”3, do território), e referem-se-lhe como tratando-se de produtos aos 

quais estão associados factores sociais, conhecimentos tradicionais, uma história e especificações 

próprias de um lugar determinado (Berard e Marchenay, 1996), portadores de ligações com o 

território, o ambiente natural, as técnicas de produção e laboração e a sociedade (Delfosse, 1991: 

25).  

                                                 
2  Os termos “terroir” e “terruño” são de difícil definição, aproximando-se dos conceitos de espaço, de terra, de território (Berard e 

Marchenay, 1996: 41). 
3   O conceito de produtos da terra encerra duas dimensões: um espaço/territorial e outra tecnológica/produtiva. São produtos da 

terra porque ligados espacialmente e culturalmente a um território (dimensão territorial), obtidos a partir da terra, ou seja da 
agricultura com terra e de sistemas de agricultura extensivos e tradicionais, em oposição aos produtos intensivos provenientes da 
agricultura intensiva (“sem terra”). 
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Nesta perspectiva, os produtos agro-alimentares tradicionais são produtos portadores de 

elevado conteúdo simbólico, associado à ruralidade, à natureza, à nostalgia de um tempo passado, a 

um desejo de pertença a uma dada região, de enraizamento, de um certo regionalismo, ao prestígio e 

ao prazer (Bernat, 1996: 94). Um produto agro-alimentar tradicional é, assim, muito mais do que 

um simples alimento. Os símbolos e valores (paisagem, ruralidade, natureza, nostalgia, tradição), a 

marca, os mitos e fantasmas também alimentam. 

Estes produtos são, hoje, vulgarmente designados de “tradicionais”, “típicos”, “específicos”, 

“artesanais”, “caseiros”, “de qualidade”, “de qualidade específica”, “de qualidade particular”, “de 

qualidade superior”, “produtos da terra” (Tibério, 2004). Aliás, a diversidade de termos utilizados 

para os designar evidenciam a dificuldade da sua caracterização e avaliação (Berard e Marchenay, 

1996: 14).  

Das múltiplas referências que o conceito “produtos tradicionais” evoca ressaltam as ligações 

estreitas deste tipo de produtos com o território (Delfosse, 1991: 25), entendido na sua tripla 

dimensão geográfica, cultural e histórica (Caldentey e Gomez, 1997b: 69). Em termos geográficos, 

o território condiciona a produção pelas suas características naturais e edafo-climáticas, tanto maior 

quanto mais básico (não transformado) seja o produto; culturalmente, o território confere tipicidade 

ao produto, ao associar a produção e/ou o consumo a costumes ou a representações colectivas do 

mesmo, e a dimensão histórica da tipicidade dos produtos está representada pela permanência no 

tempo e pela transmissão entre gerações, a partir da estrutura familiar, das práticas, métodos e 

conhecimentos sobre o produto, em suma, pela preservação do saber-fazer tradicional e artesanal 

(Caldentey e Gomez, 1997b: 69).  

Entre os tipos de ligações de que são portadores os produtos tradicionais, Delfosse (1991: 26) 

faz referência a um conjunto de relações que se exprimem em torno da produção e do consumo. Os 

produtos tradicionais são portadores de ligações em torno da produção pelo nome que utilizam 

(frequentemente o nome da região onde são produzidos), pelas características da matéria-prima, 

cujas qualidades dependem da variedade vegetal, da raça do animal e da sua alimentação e do ciclo 

ou sistema de produção, enquanto factores que variam segundo os locais e a época do ano, e pelo 

sistema de produção ou laboração particular, que faz apelo ao saber-fazer transmitido localmente 

através da estrutura familiar. Os produtos tradicionais são também portadores de ligações que se 

exprimem em torno da comercialização e do consumo. A sua comercialização efectua-se, na maior 

parte dos casos, em circuitos curtos e o seu consumo é, em muitos casos, sazonal, associado a 

acontecimentos festivos e a receitas locais ou modos de consumo próprios da região onde são 

produzidos.  



Estudo de Identificação de Produtos Tradicionais com Tipicidade e Potencialidades Económicas 
 

 13

Barjolle et al. (1999: 15) definem um produto específico como tratando-se de um produto 

típico, em que as suas características intrínsecas e os elementos simbólicos que o caracterizam se 

encontram enraizados num contexto histórico e geográfico específico da região de origem. Barjolle 

e Sylvander (1999: 9), citando Sylvander e Lassaut (1994), afirmam que um produto específico 

deve verificar as seguintes condições:  

- Ter características diferentes do produto substituto ou clássico; 

- Deve ser percebido como diferente pelo consumidor; 

- A tecnologia de produção deve ser diferente da usada na obtenção do produto clássico;  

- A designação usada deve ser significativamente diferente do nome do produto clássico.  

Na caixa que se segue fazemos uma síntese dos principais factores caracterizadores do 

conceito de produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais com tipicidade.  

Caixa 1 – Características dos produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais com tipicidade 

• Produtos que apresentam características próprias de uma região; 

• Produtos que derivam de recursos locais ou de tradições ligadas à cultura e ao património, que os 

tornam distintos dos produtos massificados; 

• Produtos diferenciados, que criam nichos de mercado; 

• Produtos ou produções associados a sistemas de agricultura que conseguiram manter-se, em 

virtude de não terem sido transformados por inadaptação ao modelo de modernização agrícola; 

• Produtos ou produções resistentes: resistiram ao modelo de desenvolvimento agrícola produtivista 

dito de modernização; 

• Produtos ou produções originários de zonas rurais frágeis, marginalizadas e com dificuldades de 

desenvolvimento; 

• Produtos ou produções que se perspectivam como fundamentais para o desenvolvimento das 

regiões de onde são originários, pois cada vez mais consumidores valorizam a diferença, face à 

insegurança e desconfiança perante os produtos normalizados e oriundos de locais de produção 

longínquos e perante a alimentação industrializada e massificada; 

• Produtos frequentemente apelidados de típicos, específicos e de qualidade; 

• Produtos comercialmente frágeis mas portadores de ligações ao território, à produção e ao 

consumo. 
Fonte: Tibério, 2004: 115 
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3.2. Processo de protecção do nome dos produtos tradicionais com 
tipicidade  

Um produto com nome protegido no âmbito dos regulamentos comunitários existentes é, por 

natureza, um produto com forte identidade, a qual é obtida a partir da sua origem geográfica, do seu 

território, considerado em sentido amplo (o saber fazer, a cultura, a tradição, as condições pedo e 

edafo-climáticas), ou seja, integrando as componentes geográficas, pedológicas, climáticas, técnicas 

e humanas, que conferem ao produto a sua personalidade (Berger, 1992).  

As referências mais importantes associadas aos produtos com qualificação articulam-se em 

torno de três noções fundamentais (Scheffer, 1996: 1 e 1999: 26; Froc et al., 1999: 25; e Scheffer, 

1999: 39): 

1) Território, usos locais e tipicidade do produto. As noções de usos locais (tradição, saber-

fazer, origem, anterioridade), de tipicidade (especificidade, diversidade, qualidade, identidade) e 

de território (factores geográficos, históricos e culturais), estão intimamente ligadas. Esta 

trilogia constitui os fundamentos do sistema particular do reconhecimento dos produtos 

DOP/IGP, diferenciando o conjunto de produtos que não se inscrevem nesta lógica. 

2) Condições de produção. As condições de produção estão intimamente ligadas ao território e aos 

usos locais, que conferem tipicidade ao produto. Estas dizem respeito ao conjunto dos processos 

de fabrico do produto, que começa na delimitação da área geográfica de produção e engloba 

todas as etapas, da produção da matéria-prima à transformação do produto final e ao controle. 

3) Reconhecimento. O reconhecimento do produto repousa sobre o conjunto das suas condições de 

produção e tipicidade que conduz ao reconhecimento e ao funcionamento de uma qualificação, 

com consequências relativas à identidade e notoriedade do produto e à gestão e desenvolvimento 

das áreas rurais. 

3.2.1. Os conceitos de Denominação de Origem Protegida e Indicação Geográfica Protegida 

No âmbito do Regulamento (CEE) Nº 2081/92, modificado pelo Regulamento (CE) Nº 

510/2006 do Conselho, entende-se por “Denominação de Origem”, o nome de uma região, de um 

local determinado ou, em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto 

agrícola ou um género alimentício originário dessa região, desse local determinado ou desse país e 

cuja qualidade ou características se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, 

incluindo factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem na 

área geográfica delimitada (JO, L 93/14/92, 31/03/2006).  
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Por “Indicação Geográfica” entende-se o nome de uma região, de um local determinado, ou, 

em casos excepcionais, de um país, que serve para designar um produto agrícola ou um género 

alimentício originário dessa região, desse local determinado ou desse país e cuja reputação, 

determinada qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja 

produção e/ou transformação e/ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada (JO, L 

93/14/92, 31/03/2006). 

Como evidenciam Bérard e Marchenay (1996: 37), tanto a Denominação de Origem 

Protegida (DOP), como a Indicação Geográfica Protegida (IGP) garantem a protecção da relação de 

um produto com um lugar determinado, pois ambas designam o nome de uma região ou de um lugar 

determinado que serve para designar o produto originário desse lugar ou dessa região. No caso da 

DOP, a produção, a transformação e a elaboração do produto tem lugar na área delimitada como 

área geográfica de produção e a sua qualidade ou características devem-se fundamental ou 

exclusivamente ao meio geográfico onde é produzido, considerando meio geográfico como o 

conjunto de factores humanos e naturais. Por sua vez, a IGP designa um produto agrícola ou 

alimentício que possua uma qualidade determinada, uma reputação ou outra característica que possa 

também ser atribuída ao meio geográfico e cuja produção ou transformação ou elaboração ocorrem 

no território definido como área geográfica de produção.  

O nome "geográfico" abarca ao mesmo tempo o produto, os conhecimentos, as práticas 

técnicas aplicadas e os usos e costumes que as sustentam, ou seja, está inseparavelmente vinculado 

à terra, sem a qual o próprio conceito deixaria de fazer sentido (Bérard e Marchenay, 1996: 42). 

Segundo Soeiro (DGDR, 2002: 7), um produto poderá ser reconhecido como DOP se se 

conseguir demonstrar que o produto tem origem no local que lhe dá o nome e que tem uma ligação 

forte com essa região, de tal forma que é possível provar que a qualidade do produto é influenciada 

pelos solos, pelo clima, pelas raças animais ou pelas variedades vegetais e pelo saber-fazer das 

pessoas dessa região (DGDR, 2000: 11). A IGP poderá ser reconhecida a um produto logo que se 

consiga atribuir a reputação ou as suas características a uma dada região ou local (DGDR, 2002: 7). 

No caso de uma IGP, tem que se demonstrar que pelo menos uma parte do seu ciclo produtivo tem 

origem no local que lhe dá o nome e que tem uma “reputação” associada a essa mesma região, de 

tal forma que é possível ligar algumas das características do produto aos solos ou ao clima ou às 

raças animais ou às variedades vegetais ou ao saber fazer das pessoas dessa região (DGDR, 2000: 

11).  

A principal diferença entre uma DOP e uma IGP, resulta, assim, do facto de que numa DOP a 

produção, transformação e elaboração ocorrem numa área geográfica delimitada com um saber-

fazer reconhecido e verificado, enquanto que numa IGP, a relação com o meio geográfico subsiste 
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pelo menos numa das fases de produção, transformação ou elaboração 

(europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali).  

3.2.2. O conceito de Produto Específico e Especialidade Tradicional Garantida 

No âmbito do Regulamento (CEE) Nº 2082/92, modificado pelo Regulamento Nº 509/2006 

do Conselho, entende-se por “especificidade”, o elemento ou conjunto de elementos pelos quais um 

produto agrícola ou género alimentício se distingue claramente de outros produtos ou géneros 

similares pertencentes à mesma categoria. A apresentação não é considerada como elemento 

diferenciador que confira especificidade ao produto ou género alimentício. Por “tradicional” 

entende-se o uso comprovado no mercado comunitário por um período que mostre a transmissão 

entre gerações. Este período deve corresponder à duração geralmente atribuída a uma geração 

humana, ou seja, pelo menos 25 anos. Por “especialidade tradicional garantida” (ETG) entende-se 

qualquer produto agrícola ou género alimentício tradicional que beneficie do reconhecimento da sua 

especificidade pela Comunidade, por intermédio do seu registo em conformidade com o disposto no 

Regulamento (CE) Nº 509/2006 (JO Nº L 093, 31/10/2006). Para figurar no registo, o produto 

agrícola ou de um género alimentício deve ser produzido a partir de matérias-primas tradicionais, 

ou caracterizar-se por uma composição tradicional ou um modo de produção e/ou de transformação 

que reflicta o tipo de produção e/ou de transformação tradicional (JO Nº L 093, 31/10/2006).  

Para que o nome do produto possa ser registado, o produto deve ser específico em si mesmo, 

tradicional e conforme com disposições nacionais, ou estar consagrado pelo uso ou exprimir a 

especificidade4 do produto agrícola ou do género alimentício e obedecer às condições estabelecidas 

num caderno de especificações que compreende os seguintes elementos (JO N.º L 093, 

31/10/2006): 

− O nome do produto, de acordo com o anteriormente definido; 

− A descrição do método de produção que deve se seguido pelos produtores, incluindo a 

natureza e características da matéria-prima e/ou ingredientes utilizados, e/ou do processo de 

fabrico que definem a especificidade do produto; 

− Os elementos essenciais que atestem o seu carácter tradicional; 

− A descrição das suas características mediante a indicação das principais características 

físicas, químicas, microbiológicas, e/ou organolépticas que lhe conferem especificidade, as 

exigências mínimas e os processos de controlo da especificidade. 

                                                 
4  Exprimem a especificidade do produto as menções valorizadoras ou descritivas desde que exprimam o carácter tradicional do 

produto ou do modo de produção e não façam referência a alegações de carácter geral, a aspectos previstos por uma 
regulamentação comunitária especial ou a características evidentes do produto. 
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Um produto registado ao abrigo do Regulamento (CEE) Nº 2082/92, modificado pelo 

Regulamento Nº 509/2006, adquire a qualificação ETG. O Regulamento não faz referência a uma 

origem, mas tem por objecto distinguir uma composição tradicional 

(europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/quali). O produto reconhecido como ETG, retira a sua 

especificidade do seu modo de produção tradicional, independentemente da origem (Valceshini, 

1993a: 149).  

3.2.3. Bases gerais para a protecção comunitária de produtos  

Para que um produto possa ser reconhecido como DOP, IGP ou ETG, é necessário vencer um 

conjunto de etapas5: 

1) Agrupamento6 de Produtores, existente ou para o efeito constituído, que elabore o caderno 

de especificações do produto, solicite o registo do nome e aceite fazer a gestão da respectiva 

protecção. Apenas um Agrupamento de Produtores poderá solicitar o uso de uma protecção 

comunitária. Em casos excepcionais e devidamente justificados, uma pessoa física ou jurídica 

que não corresponda à definição de Agrupamento referida, mas que será considerada como tal, 

pode solicitar o registo, se, à data da solicitação, for o único produtor existente na área 

geográfica de produção. A solicitação só será aceite se existirem métodos locais, leais e 

constantes utilizados por essa única pessoa e se a zona geográfica delimitada tiver características 

substancialmente diferentes das zonas circundantes, e/ou as características do produto forem 

distintas. 

As actividades do Agrupamento de Produtores são várias: i) estabelece as regras de produção, 

elaborando o caderno de especificações; ii) propõe o nome do produto, que não deve ser uma 

denominação genérica; iii) define a área geográfica de produção (com excepção dos Certificados 

de Especificidade, cujo regulamento não o prevê); iv) solicita o registo à autoridade nacional 

competente7, propondo uma Entidade Certificadora; v) aprecia e aprova ou não as solicitações de 

uso por parte dos produtores; vi) aplica sanções; vii) promove os produtos; enfim, viii) 

responsabiliza-se pela gestão da denominação. 

                                                 
5  Reg. (CEE) N.º 2037/93 de 27/07/93 (JO N.ºL 185/5 de 28/07/93). O Reg. (CEE) N.º 2037/93 de 27 de Julho de 1993, 

modificado pelo Reg. (CEE) N.º 1428/97 de 23 de Julho de 1997 (JO N.º L 196 de 24/07/97), estabelece as condições de 
aplicação do Reg. (CEE) N.º 2081/92 de 14 de Julho de 1992 relativo à protecção das indicações geográficas e das denominações 
de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios. 

6  No âmbito do Regulamento Nº 2081/92, entende-se por Agrupamento, uma organização, qualquer que seja a sua forma jurídica 
ou composição, de produtores e/ou transformadores de um mesmo produto agrícola ou de um mesmo género alimentício. 

7  Em Portugal era a Direcção Geral do Desenvolvimento Rural (DGDR), depois o Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica 
(IDRHa) e actualmente a Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 
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2) Organismo Privado de Controlo e Certificação (OPC), proposto pelo Agrupamento de 

Produtores, que proceda à verificação sistemática do cumprimento das regras de produção 

constantes do caderno de especificações que está na base da protecção. Os estados-membros 

asseguram a criação de estruturas de controlo, cuja função consistirá em garantir que os produtos 

agrícolas ou géneros alimentícios que comportem uma protecção comunitária (DOP, IGP ou 

ETG) satisfaçam as condições formuladas nos respectivos cadernos de especificações. Estas 

estruturas poderão incluir um ou vários serviços de controlo, designados pelo Estado ou 

organismos privados autorizados, bem como, as respectivas competências (JO Nº L 208/5 e JO 

Nº L 208/12 de 24/07/92). Em Portugal os OPC são organismos privados, independentes, 

dotados de imparcialidade, credíveis e com capacidade para desempenhar tarefas de controlo e 

certificação dos produtos em causa, com capacidade jurídica e reconhecidos pela autoridade 

nacional competente, a ex-DGDR, ex- IDRHa e actual DGADR. 

3) Compromisso formal por parte do estado-membro. O pedido de registo, que contém o 

caderno de especificações, será apresentado à autoridade competente do estado-membro, que 

verificará a correcta fundamentação do pedido, o aprova, conferindo um Registo Provisório8, 

transmitindo-o à Comissão Europeia, juntamente com as especificações do produto e outros 

documentos em que tenha baseado a sua decisão, a qual, após votação favorável ao nível dos 

estados-membros o aprova, reconhecendo o Registo Definitivo9 (JO Nº L 208/4 e JO Nº L 

208/11 de 24/07/92). No nosso país, o nome do produto em causa é previamente reconhecido por 

despacho do Secretário de Estado da Agricultura, após consulta pública e parecer do Grupo de 

Trabalho de Certificação (GTC) da Comissão Consultiva Interprofissional para a Certificação 

dos Produtos Agro-Alimentares (CCI)10.  

4) Parecer favorável da Comissão Europeia e uma votação favorável ao nível de todos os 

estados-membros. No prazo de seis meses, a comissão verificará se o pedido de registo está 

conforme e se a denominação reúne as condições para ser protegida, publicando no Jornal 

Oficial das Comunidades Europeias o nome e endereço do requerente, o nome do produto, os 

elementos principais do pedido, as referências às disposições nacionais que regem a sua 

elaboração, produção ou fabrico e as condições em que assenta a sua opinião. Se no prazo de seis 

meses a contar da data de publicação no JO não for Comunicada à Comissão qualquer oposição 

ao registo por parte de nenhum estado-membro, a denominação será publicada, definitivamente, 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias e nos registos mantidos pela Comissão e 
                                                 
8  DO, IG, CE, conforme o caso. 
9  DOP, IGP, ETG, conforme o caso. 
10  Integram a CCI, um representante da CAP, CONFAGRI, CNA, AJAP, CCP, CIP, DECO, APQT, APED, Associações de 

Produtores Biológicos e um representante de Portugal no Comité Científico Europeu das DOP, IGP, ETG.  
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intitulados "Registo das Denominações de Origem e das Indicações Geográficas Protegidas" e 

"Registo dos Certificados de Especificidade", que contém o registo dos nomes protegidos, dos 

agrupamentos responsáveis pela sua gestão e dos organismos designados responsáveis pelo 

processo de controlo (JO Nº L 208/4 e JO Nº L 208/10 de 24/07/92). 

3.2.4. Requisitos na elaboração dos Caderno de Especificações 

Para poder beneficiar de uma DOP ou de uma IGP, um produto agrícola ou um género 

alimentício deve obedecer a um caderno de especificações (JO Nº L 93/12, 31/03/2006). A 

elaboração deste caderno, onde se definem as normas e regras de produção/elaboração do produto, é 

uma das principais etapas a vencer para que esse produto possa beneficiar de protecção comunitária. 

De acordo com o Reg. (CEE) N.º 2081/92 de 14 de Julho de 1992 (JO Nº L 208/3 de 24/07/92), 

modificado pelo Regulamento Nº 510/2006 (JO Nº L 93/12, 31/03/2006), do caderno de 

especificações do produto ou género alimentício devem constar, pelo menos, os seguintes 

elementos:  

− O nome do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo a denominação de origem ou 

a indicação geográfica; 

− A descrição do produto agrícola ou do género alimentício, incluindo as matérias-primas, se 

for caso disso, e as principais características físicas, químicas, microbiológicas ou 

organolépticas; 

− A delimitação da área geográfica; 

− Os elementos que provam que o produto agrícola ou o género alimentício são originários da 

área geográfica definida e se enquadra no conceito de Denominação de Origem ou Indicação 

Geográfica definidos no Regulamento (CEE) Nº L 2081/92; 

− A descrição do método de obtenção do produto e, se for caso disso, dos métodos locais, leais 

e constantes; 

− Os elementos que justificam a relação entre a qualidade ou as características do produto com 

o meio geográfico ou a origem geográfica, de acordo com os conceitos de Denominação de 

Origem ou Indicação Geográfica; 

− Indicação da ou das estruturas de controlo previstas; 

− Os eventuais elementos específicos da rotulagem relacionados com a qualificação DOP ou 

IGP, conforme o caso;  

− As eventuais exigências fixadas por disposições comunitárias e/ou nacionais. 
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O respeito pelas normas, por parte de todos os agentes da fileira, é verificado pelo OPC 

responsável. O caderno de especificações deve prever ainda um conjunto de sanções a aplicar, 

sempre que sejam cometidas infracções relativamente às normas estabelecidas. De uma forma geral, 

as possíveis infracções classificam-se da seguinte forma (Tibério, 2004: 103, citando JO Nº L 208/3 

de 24/07/92): 

− Faltas administrativas. Todas aquelas que forem originadas por inexactidão, omissão ou 

falsidade de declarações, bem como, o não cumprimento das normas e desrespeito pelas 

decisões das Entidades Gestora e Certificadora; 

− Infracções ao que está estabelecido no caderno de normas de produção em assuntos de 

produção e elaboração. Todas as que afectem os sistemas de exploração e os processos de 

elaboração; 

− Infracções por uso indevido da protecção, ou por actos que possam causar-lhe prejuízo ou 

desprestígio. Todas as que revelem incumprimento das decisões da Entidade Certificadora, 

utilização indevida de sinais, selos, carimbos, etiquetas ou qualquer outro elemento de 

identificação próprio da denominação.  

 

Os conceitos expostos e os requisitos colocados no processo de certificação levam-nos a 

evidenciar dois aspectos com implicações práticas no estudo aqui apresentado. Como se pode 

concluir pela exposição acabada de referir, para além dos requisitos legais e processuais que um 

processo de qualificação DOP, IGP ou EGT requer, há um actor chave em todo este processo que 

são os “Agrupamentos de Produtores”.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E DAS ACTIVIDADES  

Esta secção é constituída por dois pontos principais. No primeiro fazemos uma breve 

caracterização geográfica, evolução demográfica e das actividades económicas do território. No 

segundo ponto faz-se uma breve caracterização das quatro actividades em análise neste estudo. Por 

território ou Baixo Tâmega referimo-nos aos seis concelhos que constituem a AMBT.  

4.1. Breve caracterização geográfica, demográfica e sócio-económica 
do território 

O território da AMBT encontra-se inserida numa faixa de transição entre o noroeste 

Atlântico e o nordeste Transmontano, englobando os concelhos de Amarante, Baião e Marco de 

Canaveses (Distrito do Porto), Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto (Distrito de Braga), 

Mondim de Basto (Distrito de Vila Real), e ocupa uma superfície de 1.272,84 km2. Os seis 

municípios que constituem esta associação, apresentam dimensões físicas e demográficas muito 

distintas: Amarante (301,45 km2), Baião (174,52 km2), Cabeceiras de Basto (241,83 km2), Celorico 

de Basto (181,07 km2), Marco de Canaveses (201,89 km2), Mondim de Basto (172,08 km2). 

Em termos demográficos, geográficos e históricos, o território apresenta duas realidades 

muito vincadas: as Terras de Basto, zona de transição entre o Litoral minhoto e as terras 

transmontanas, englobando os três concelhos mais a norte, e as terras marcadas pelos dois rios que 

as atravessam, o Rio Douro e o Rio Tâmega, incluem os três concelhos mais a sul. Do ponto de 

vista demográfico, os concelhos das terras de Basto apresentam baixas densidades, relativamente 

aos restantes 3 concelhos situados mais a sul. Estas duas realidades são ainda marcadas pelos vales 

encaixados onde correm os respectivos rios, factores de oposição e, simultaneamente, de unidade 

entre os diferentes municípios, pelo complexo montanhoso Alvão/Marão. Do ponto de vista 

produtivo, como veremos mais adiante, há também algumas diferenças a assinalar.  

O Baixo Tâmega apresenta um forte decréscimo populacional. Os decréscimos da população 

são praticamente constantes a partir dos anos sessenta, perdendo mais de 20% (17.920 habitantes) 

da sua população entre 1960 e 2007. 
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Fonte: INE, RGA 

 

Fig. 2- Evolução da população residente na AMBT entre 1900 e 2007 

 
O decréscimo demográfico não se verificou em Amarante e Marco de Canaveses, onde se 

verifica um aumento da população (ver Fig. 2). Nos concelhos da AMBT, o que perdeu mais 

população foi o município de Baião, com uma quebra de 28% da sua população, no período 

considerado (Quadro 3). 

 

Quadro 3. Evolução da população residente na AMBT, por concelhos entre 1900 e 2007 

  1900 1920 1940 1960 1981 1991 2001 2007 
Cabeceiras de Basto        16289 16298 19234 21141 18997 16368 17846 17701
Celorico de Basto            20151 21047 23683 24392 22671 21477 20466 19871
Amarante                       32929 34833 40884 47823 54159 56092 59638 61514
Baião                          23169 25225 28772 28864 24938 22456 22355 20911
Marco de Canaveses       28150 30186 36190 33270 46131 48133 52419 55041
Mondim de Basto            7667 7892 7892 10328 9904 9518 8573 8322

Fonte: INE, RGP 
 

As estimativas do INE para o ano de 2001 atribuem ao espaço correspondente à área de 

intervenção da AMBT uma população de 181.297 habitantes. Este valor corresponde a 33% da 

população da NUTS III Tâmega e 5% da população da Região Norte.  

A distribuição da população pelos seis concelhos da AMBT é muito desigual, sendo 

Amarante e Marco de Canaveses os municípios que acolhem mais população (Fig. 3). 



Estudo de Identificação de Produtos Tradicionais com Tipicidade e Potencialidades Económicas 
 

 23

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Mondim de Basto               

Cabeceiras de Basto           

Celorico de Basto             

Baião                         

Marco de Canaveses            

Amarante                      

Número

 
Fonte: INE, 2007 

Fig. 3. População residente nos seis municípios da AMBT em 2007  
 

O Baixo Tâmega encontra-se marcado pelo envelhecimento da população residente, mais 

acentuado nos municípios de Mondim de Basto, Celorico de Basto e Baião. Este envelhecimento 

resulta não só do aumento da esperança de vida, mas também da dificuldade na renovação 

geracional e, principalmente, da enorme dificuldade na fixação da população jovem. 

O território em estudo é menos densamente povoado que a Região Norte e a NUTS III do 

Tâmega. Comparando-a com este último espaço territorial, verifica-se mesmo uma diferença 

bastante acentuada, de 119,4 hab/km2 contra 210,4 hab/km2, respectivamente. 

Em termos económicos, apesar de uma secundarização e terciarização bastante acentuada do 

emprego, o sector primário, com particular destaque para as florestas e viticultura, continua a ter 

importância no Baixo Tâmega. O tecido económico primário é débil, envelhecido e pouco 

qualificado, resultando desta realidade um muito baixo nível de empreendedorismo. 

Relativamente à evolução da população activa na última década, esta tem-se mantido 

praticamente constante apresentando, em 2001, um valor médio de 75264 habitantes, representando 

42% da população total residente. A população activa empregada encontra-se distribuída de forma 

algo heterogénea, pelos diferentes sectores de actividade (Fig. 4). O sector primário tem vindo a 

sofrer uma queda bastante acentuada nas últimas décadas, tendo descido de 20% em 1991 para 7% 

em 2001. Esta perda percentual reverteu a favor dos dois restantes sectores – secundário e terciário 

– registando-se um aumento de 4% no primeiro e 9% no segundo, sendo, actualmente, o sector 

secundário a actividade económica com mais importância no Baixo Tâmega. 

A taxa de actividade da população do Baixo Tâmega, em 2001, é inferior à do contexto da 

NUTS III do Tâmega em que está inserida. Esta diferença é substancialmente maior quando se 

compara o mesmo valor com o apresentado pela Região Norte (39,8% para o Baixo Tâmega contra 

48,1% para a Região Norte e 46,0% para a NUTS III Tâmega). 
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Fonte: INE, RGA 1991, 2001 

Fig.  4. População empregada no Baixo Tâmega por sector de actividade (1991 e 2001) 
 

O desemprego não assume valores muito diferentes dos referidos para o resto do país. No 

entanto, no Baixo Tâmega (7,0%) é ligeiramente superior ao verificado na Região Norte (6,7%). 

Salienta-se, contudo, que, na última década, no território em estudo, o desemprego aumentou 1,5%. 

Os indivíduos à procura do primeiro emprego têm pouquíssima expressão na região, representando 

apenas 0,8% do total da população residente. O acentuado envelhecimento da população e a 

consequente não existência de muitos jovens a iniciar a actividade laboral, justificam em grande 

parte este valor. No grupo de desempregados à procura de novo emprego, os valores registados 

revelam uma realidade semelhante, havendo apenas 1,9% do total de residentes nessa situação de 

desemprego. O que à partida poderia revelar-se como factor positivo, não o é, uma vez que a 

população residente sem actividade económica é da ordem dos 60% na AMBT, o que revela uma 

grande debilidade da região em termos de estrutura laboral. 

Segundo o IEFP, o desemprego registado no início do ano demonstra que a população 

desempregada na AMBT é constituída principalmente por mulheres (73%), evidenciando-se a faixa 

da população com idade compreendida entre os 35 e os 54 anos (44%). Por outro lado, e segundo o 

INE (2006), cerca de 80% dos desempregados têm habilitações escolares ao nível do ensino básico 

e cerca de 3% ao nível do ensino superior.  

Em síntese, estamos perante um território bastante envelhecido, genericamente a perder 

população, com empregos em sectores de baixa competitividade.  

 

4.2. Enquadramento das actividades económicas  

Neste ponto vamos fazer um breve enquadramento das quatro actividades económicas em 

análise neste estudo e dos seus produtos: i) agricultura/pecuária; ii) agro-indústrias; iii) artesanato e; 
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iv) gastronomia. A caracterização é realizada sobretudo com base em informação consultada em 

fontes estatísticas e documentais e recolhida por entrevista junto de actores do território. As fontes a 

que recorremos e o tratamento da informação para descrever cada uma destas actividades são 

diferenciadas, sendo condicionadas sobretudo pela informação disponível para cada uma delas. Os 

dados do INE – RGA/1999 usados estão algo desactualizados, mas não existem outras fontes 

alternativas para idêntico nível de informação. As alterações que entretanto tenham ocorrido irão 

sobretudo no sentido de acentuar tendências do passado.  

4.2.1. Agricultura e pecuária  

Nos concelhos da AMBT, permanecem fortes traços de ruralidade e um conjunto de 

produtos agrícolas, pecuários ou transformados associados a uma imagem de qualidade. A 

agricultura e a pecuária são actividades que se encontram globalmente em regressão na área da 

AMBT com um acentuado envelhecimento dos seus activos. As razões são conhecidas e prendem-

se principalmente com o reduzido rendimento que estas actividades têm proporcionado aos 

agricultores, associado ao envelhecimento da população.  

Há, contudo, fileiras com tendência de crescimento e de modernização, onde os agentes nela 

envolvidos têm realizado um esforço significativo de reconversão das suas estruturas produtivas e 

de implementação de políticas de comercialização mais adequadas, apostando na qualidade e na 

diferenciação dos produtos que são colocados nos mercados. O exemplo mais significativo, quer em 

termos de produtores envolvidos, quer de volume de produção, quer de impacto económico visível 

na região, é o da produção vitivinícola (vinho verde).  

Existem ainda outros sectores que, integrados em estratégias de qualificação e tipificação, 

podem, ainda que em escala reduzida, contribuir para atenuar a degradação crescente da estrutura 

produtiva agrícola, criando alternativas com potencial competitivo. Assunto que será aprofundado 

na secção 6 deste estudo.  

Dados gerais 

A estrutura produtiva agrícola da AMBT era constituída, segundo o RGA de 1999, por 

9.742 explorações e por 28.819 ha de SAU. Além da área agrícola, a superfície das explorações 

locais incluía 26.880 ha de matas e florestas, 1.877 ha de SANU e 3.138 ha de Outras Superfícies. 

Da superfície total das explorações agrícolas existentes na AMBT, cerca de 48% estavam afectos à 

SAU e 44% a superfície florestal (Figura 5). 
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Fonte: INE, RGA-1999 

Fig. 5- Distribuição da superfície das explorações pela SAU, SF e SANU na AMBT, em 1999  

Estas integravam unidades produtivas que eram dirigidas e exploradas, na sua grande 

maioria, por pequenos produtores e suas famílias. As explorações/empresas - empresários 

individuais e sociedades - representavam uma parte bastante reduzida do universo produtivo local. 

A estrutura fundiária era dominada por explorações de pequena dimensão. Em 1999, a área média 

de SAU das explorações agrárias não ultrapassava 3,0 ha, valor que era bastante inferior à média 

nacional de 9,3 ha. O predomínio nítido das explorações de muito pequena dimensão não obsta a 

que não exista na região um conjunto de empresas de razoável dimensão física que, no entanto, não 

alteram o carácter minifundiário da paisagem destes concelhos. 

Quadro 4. Ocupação da superfície total das explorações na AMBT em 1999. 

 

Superfície 

Agrícola 

Utilizada (SAU)

Matas e florestas 

sem culturas 

sob-coberto 

Superfície 

Agrícola não 

utilizada 

Outras 

superfícies 

 

expl. 

(nº) 

área 

(ha) 

expl. 

(nº) 

área 

(ha) 

expl. 

(nº) 

área 

(ha) 

expl. 

(nº) 

área 

(ha) 

Amarante 2.210 5.782 1.131 13.209 255 288 2.180 201

Baião 1.910 3.928 1.251 2.700 496 500 1.796 396

Cabeceiras de Basto 1.264 5.896 690 4.450 251 374 1.088 1.781

Celorico de Basto 1.779 3.653 1.248 3.353 138 140 1.756 98

Marco de Canaveses 1.783 4.170 928 2.121 361 483 1.758 629

Mondim de Basto 796 5.390 437 1.047 116 92 672 33

AMBT 9.742 28.819 5.685 26.880 1.617 1.877 9.250 3.138

Tâmega 20.483 56.556 10.217 38.970 3.020 3.440 19.364 4.171

Fonte: INE, RGA - 1999. 
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A estrutura fundiária é também caracterizada pela fragmentação e dispersão da área 

cultivada, ou seja, pelo número de blocos da exploração. Na AMBT o número médio de blocos por 

exploração era bastante inferior ao do país respectivamente 2,5 blocos versus 5,8 blocos com SAU. 

Em Mondim de Basto o nível de fragmentação era bastante superior ao dos restantes concelhos 

com, em média, 6,4 blocos com SAU.  

Analisando a distribuição do número de explorações com diferentes números de blocos no 

total de explorações podia observar-se que, à excepção do verificado em Mondim de Basto, mais de 

dois terços das explorações tinham apenas um ou dois blocos (Quadro 5). Um das explicações para 

esta fragmentação tão reduzida tem a ver com a diminuta área agrícola da maioria das explorações. 

Quadro 5. Explorações da AMBT (%) segundo o número de blocos em 1999  

 1 2 3 4 e 5 6 a 9 10 a 19 >=20 Total 

Amarante 47,6 23,5 12,7 10,1 4,8 1,2 0,0 2.210

Baião 34,0 31,0 15,3 13,8 5,0 0,8 0,0 1.910

Cabeceiras de Basto 41,5 22,8 11,8 12,5 8,3 3,2 0,0 1.264

Celorico de Basto 53,6 27,2 9,0 6,5 2,9 0,9 0,1 1.779

Marco de Canaveses 58,3 25,2 9,4 5,4 1,6 0,1 0,0 1.783

Mondim de Basto 12,8 13,3 12,1 18,1 22,5 18,1 3,1 796

AMBT 44,4 25,0 11,8 10,3 5,8 2,5 0,3 9.742

Tâmega 40,9 24,3 12,3 10,9 7,0 3,6 1,1 20.483

Fonte: INE, RGA-1999 

A evolução registada no número de explorações em actividade e na área agrícola cultivada 

revela que não se tem verificado uma verdadeira reestruturação fundiária, uma vez que o 

crescimento da dimensão física das explorações tem sido pouco significativo. A diminuição do 

número de explorações e a consequente disponibilização de terrenos agrícolas adicionais, não foi 

acompanhada de um processo de transferência desses terrenos para as explorações que continuaram 

em actividade.  

Orientação produtiva  

A SAU dos concelhos que integram a AMBT era utilizada, em 1999, no cultivo de culturas 

temporárias, culturas permanentes e de pastagens permanentes, com predomínio da primeira 

utilização do solo (Fig. 6). A área destinada às culturas temporárias, ao pousio e às horas familiares 

(terra arável limpa) correspondia a cerca de 40% da SAU, enquanto que a área destinada às culturas 

permanentes e às pastagens permanentes não ultrapassava, em cada caso, cerca de 30% da SAU. 
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Fonte: INE, RGA-1999 

Fig. 6- Ocupação da SAU na AMBT EM 1999 

Os concelhos de Cabeceiras de Basto e de Mondim de Basto distinguiam-se, a este nível, 

dos restantes, uma vez que a área de SAU era dedicada principalmente às pastagens permanentes 

(58% e 70% da SAU, respectivamente). As culturas permanentes ocupavam, pelo contrário, áreas 

que não excediam, em termos percentuais, 16% e 11% da SAU. Em Amarante, Baião, Celorico de 

Basto e Marco de Canaveses a terra arável limpa e as culturas permanentes tinham, em comparação 

com o conjunto da AMBT, um peso relativo superior (Quadro 6).  

Quadro 6. Ocupação da SAU na AMBT em 1999. 

 
Terra arável 

Culturas 

permanentes 

Pastagens 

permanentes 

 expl (nº) área (ha) expl (nº) área (ha) expl (nº) área (ha) 

Amarante 2.040 2.803 2.118 2.336 198 641

Baião 1.844 2.046 1.883 1.701 262 182

Cabeceiras de Basto 1.175 1.544 1.190 962 478 3.392

Celorico de Basto 1.533 2.169 1.651 1.431 33 55

Marco de Canaveses 1.682 2.181 1.748 1.517 478 473

Mondim de Basto 775 1.039 744 594 247 3.759

AMBT 9.049 11.782 9.334 8.541 1.696 8.502

Tâmega 19.140 25.578 19.485 16.744 3.839 14.234

Fonte: INE, RGA-1999 
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Culturas permanentes 

Da observação da paisagem agrária dos concelhos que integram a AMBT (e dos dados do 

RGA de 1999), constata-se, muito facilmente, que a vinha é a única cultura permanente com alguma 

expressão nas áreas cultivadas (88% da superfície destinada às culturas permanentes).  

Quadro 7. Área ocupada (ha) pelas culturas permanentes na AMBT em 1999. 

 

Frutos 

frescos 
Citrinos

Frutos 

sub-

tropicais

Frutos 

secos 
Olival Vinha 

Culturas 

Permanentes

Amarante 24 3 19 18 138 2.117 2.336

Baião 68 65 0 43 101 1.420 1.701

Cabeceiras de Basto 9 6 ... 19 135 794 962

Celorico de Basto 18 5 0 15 98 1.282 1.431

Marco de Canaveses 49 33 14 12 65 1.343 1.517

Mondim de Basto 2 o ... 5 32 552 594

AMBT 170 112 33 112 569 7.508 8.541

Tâmega 970 151 166 292 772 14.295 16.744

Fonte: INE, RGA -1999 

A reconversão da vinha e a produção de vinho verde por produtores engarrafadores foi 

seguramente uma das grandes mudanças operadas na agricultura nos concelhos que estamos a 

analisar. Um indicador desta evolução é representado pelo número significativo de produtores 

engarrafadores em actividade nestes concelhos. 

Os olivais estão presentes de uma forma muito menos marcante na paisagem local, 

ocupando, em 1999, cerca de 7% da SAU. A produção de azeite na região teve uma grande 

importância no passado, havendo então inúmeros lagares dispersos na região. A produção era 

realizada a partir de oliveiras de grande porte dispersas nas bordaduras das parcelas. Presentemente, 

esta cultura está em franco declínio. Para este decréscimo, contribui a elevada acidez do azeite 

produzido. Os lagares em funcionamento são, hoje em dia, muito poucos.  
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Fonte: INE, RGA – 1999 

Fig. 7- Culturas permanentes na AMBT em 1999 

As actividades frutícolas (frutos frescos, citrinos, frutos sub-tropicais e frutos secos) 

ocupavam, no seu conjunto, apenas 5% da área agrícola. Isso significava, em termos de dimensão 

física, superfícies que não ultrapassavam as poucas centenas de hectares (Quadro 7). Apesar disso, 

há algumas pequenas manchas de árvores produtoras de frutos frescos (macieiras), citrinos 

(laranjeiras) e frutos secos (por exemplo, castanheiros em Teixeiró, Baião) que persistem em 

diversas freguesias dos concelhos do Baião e Marco de Canaveses. 

Dos contactos efectuados, foi salientada a Laranja da Pala, produzida em pequena escala nas 

margens do rio Douro, nos concelhos de Baião (Ribadouro e Ancede), Marco de Canaveses (Paços 

de Gaiolo) e em Cinfães. A Laranja da Pala é um fruto com muita qualidade, muito sumarento, com 

boa capacidade de conservação, mas normalmente de calibre pequeno. Para além de ter problemas 

de escoamento, há uma Associação de Produtores própria que, no entanto, tem tido dificuldades 

para promover o seu potencial. 

Foi ainda referida a existência de património genético (pés isolados) de variedades regionais 

de maçã espalhados pelos concelhos da AMBT (variedades Verdeal, Porta da Loja, Pipo de Basto). 

Há casos mais ou menos isolados de investimentos em pomares nestas variedades e noutras, como é 

o caso da Bravo de Esmolfe. 

Em termos de estrutura fundiária das explorações com culturas permanentes, a característica 

dominante é a pequena dimensão. Como é possível observar no Quadro 8, a área média de vinha 

variava, em 1999, entre 0,7 ha e 1,0 ha, enquanto que as áreas médias destinadas à produção de 

frutos e os olivais eram ainda inferiores. 
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Quadro 8. Área média por exploração (ha/expl) de culturas permanentes em 1999. 

 

Frutos 
frescos Citrinos

Frutos 
sub-

tropicais

Frutos 
secos Olival Vinha Culturas 

Permanentes

Amarante 0,6 0,1 1,0 0,8 0,4 1,0 1,1

Baião 0,5 0,4 - 0,8 0,3 0,8 0,9

Cabeceiras de Basto 0,2 0,2 - 0,5 0,3 0,7 0,8

Celorico de Basto 0,2 0,0 - 0,4 0,2 0,8 0,9

Marco de Canaveses 0,4 0,2 0,7 0,7 0,2 0,8 0,9

Mondim de Basto 0,1 - - 0,1 0,1 0,7 0,8

Tâmega 0,7 0,2 0,8 0,5 0,2 0,7 0,9
Fonte: INE, RGA – 1999 

Culturas temporárias 

As culturas principais que ocupavam a terra arável limpa eram os cereais para grão (em 

especial o milho), as culturas forrageiras, as leguminosas secas para grão, os prados temporários e a 

batata (Fig. 7). As duas primeiras representavam 52% e 20% da SAU, respectivamente, e as 

restantes entre 7% e 10% da SAU. 

 

 

Fonte: INE, RGA - 1999 

Fig. 8- Áreas com culturas temporárias (cultura principal) na AMBT em 1999 

A importância do milho na AMBT tem vindo gradualmente a decrescer, não se 

vislumbrando condições produtivas e de mercado que possam alterar esta tendência. 
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Quadro 9. Área (ha) com culturas temporárias (cultura principal) na AMBT em 1999. 

 

Cereais 

para 

grão 

Leguminosas 

secas para 

grão 

Prados 

temporários

Culturas 

forrageiras
Batata 

Culturas 

hortícolas 

Sementes 

de forrag

Amarante 1.609 289 28 554 166 26 1

Baião 940 272 323 161 238 12 1

Cabeceiras de B. 740 74 158 412 118 2 3

Celorico de B. 912 162 359 558 109 7 8

Marco de C. 1.202 277 126 329 142 35 1

Mondim de B. 561 116 84 215 38 4 0 

AMBT 5.964 1.190 1.078 2.229 811 86 14

Tâmega 13.430 2.016 1.382 5.698 1.908 234 51
Fonte: INE, RGA - 1999 

A estrutura fundiária associada à produção de culturas temporárias na AMBT era, tal como a 

que se verificava para as culturas permanentes, caracterizada pela dimensão reduzida da área média 

por exploração: menor do que 1 ha para todas as culturas com uma ou outra excepção (Quadro 10). 

Quadro 10. Área média de culturas temporárias (cultura principal) na AMBT (1999). 

 

Cereais 
para 
grão 

Leguminosas 
secas para 

grão 

Prados 
temporários

Culturas 
forrageiras Batata Culturas 

hortícolas 

Sementes 
de 

forrag. 
Amarante 1,0 0,3 0,7 1,0 0,1 0,2 0,1
Baião 0,6 0,2 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1
Cabeceiras de 
Basto 0,7 0,2 2,0 0,8 0,1 0,3 0,0
Celorico de 
Basto 0,7 0,2 1,2 0,9 0,1 0,3 0,2
Marco de 
Canaveses 0,9 0,2 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1
Mondim de 
Basto 0,8 0,2 0,6 0,6 0,1 0,1 -
Tâmega 0,9 0,2 0,8 1,1 0,1 0,1 0,2

Fonte: INE, RGA - 1999 

Pecuária 

O Quadro 11 apresenta os efectivos animais inventariados em 1999, com uma expressão 

pouco significativa na AMBT. Algumas das actividades animais locais têm-se retraído ao longo dos 
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últimos anos. O sector leiteiro sofreu uma forte reestruturação nos anos noventa, com um forte 

decréscimo do número de produtores e a concentração da produção e do efectivo em poucos 

produtores. 

Quadro 11. Actividades animais na AMBT em 1999. 

 Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Coelhas Aves Abelhas*

Amarante 3.569 12.383 4.421 1.982 180 2.078 32.217 800

Baião 1.358 1.460 5.409 1.166 92 1.549 20.178 331

Cabeceiras de Basto 3.643 1.956 5.036 3.295 130 1.482 19.231 700

Celorico de Basto 4.495 6.956 2.127 1.667 71 1.422 45.027 433

Marco de Canaveses 2.218 1.729 6.972 882 88 1.051 25.514 406

Mondim de Basto 2.063 1.480 325 4.465 45 393 7.251 662

AMBT 17.346 25.964 24.290 13.457 606 7.975 149.418 3.332

Tâmega 44.896 44.016 45.355 25.672 1.412 18.527 463.392 6.843
Fonte: INE, RGA – 1999 *Colmeias e cortiços 

O número de efectivos animais por exploração indicava que a dimensão económica das 

actividades animais nestas explorações era pequena. Por exemplo, em média as explorações que 

criavam bovinos tinham 3,9 animais, suínos 6,7 animais e ovinos 10 animais (Quadro 12). Se 

exceptuarmos um número limitado de produtores com efectivos mais numerosos, a maioria do 

tecido empresarial existente era composto principalmente por produtores que criam poucos animais, 

na maioria das situações destinados ao auto-consumo.  

Quadro 12. Animais por exploração na AMBT em 1999 

 Bovinos Suínos Ovinos Caprinos Equídeos Coelhas 

Amarante 3,9 16,2 8,4 7,4 2,0 3,0

Baião 3,0 1,8 7,2 9,4 1,3 2,6

Cabeceiras de Basto 5,4 3,7 53,6 37,4 2,7 2,6

Celorico de Basto 4,1 10,6 11,0 6,8 1,3 2,3

Marco de Canaveses 3,0 2,2 8,4 8,2 1,5 2,0

Mondim de Basto 4,1 4,6 10,5 36,9 1,4 2,2

AMBT 3,9 6,7 10,0 14,1 1,7 2,5

Tâmega 4,8 5,1 9,0 13,2 1,7 2,8
Fonte: INE, RGA – 1999 
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Em síntese temos uma agricultura praticada em explorações de pequena dimensão, em 

parcelas dispersas, com várias actividades agrícolas e pecuárias de escala reduzida, destinando-se 

uma parte importante da produção ao auto-consumo da família. Deste quadro destacam-se um 

conjunto de produtores-engarrafadores de vinho verde que modernizaram as suas explorações e um 

reduzido número de produtores pecuários mais especializados produção ovina e caprina.  

4.2.2. Produtos Agro-industriais  

A criação de valor pela via da transformação local dos produtos é um dos importantes 

pilares de valorização de produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais. Os concelhos que 

integram a AMBT caracterizam-se por uma grande diversidade de produtos agrícolas e agro-

alimentares tradicionais. Alguns dos quais estão já abrangidos por mecanismos institucionais de 

valorização, podendo utilizar comercialmente as qualificações DOP ou IGP (ver Quadro 14).  

Contudo, e apesar de grande número de produtos possuir uma qualificação são ainda 

escassos os produtos que asseguram presença regular no mercado. Exceptuando as carnes de 

bovino, com particular destaque para as carnes Barrosã e Maronesa, os restantes produtos não têm 

grande expressão comercial, ou a sua presença é residual. Este facto traduz, em certa medida, a 

incapacidade dos operadores das fileiras em evoluir no processo de transformação, na consequente 

melhoria do perfil de qualidades dos produtos e na passagem de um lógica de auto-consumo e 

consumo familiar para uma lógica de mercado. 

Do trabalho de campo realizado ressalta um conjunto de cinco fileiras “agro-industriais” 

potenciais: 1) vinho verde e derivados; 2) panificação; 3) mel, compotas, licores e ervas aromáticas 

e medicinais; 4) fumeiro; e 5) queijo. Com excepção da fileira do Vinho Verde, pode afirmar-se que 

a actividade agro-industrial associada à transformação dos produtos tradicionais na área de 

influência da AMBT tem uma expressão muito reduzida. 

Vinho Verde e derivados 

A reconversão da vinha e a produção de vinho verde por produtores engarrafadores foi 

seguramente uma das grandes mudanças operadas na agricultura nos concelhos que estamos a 

analisar. Um indicador desta evolução é o elevado número de produtores engarrafadores em 

actividade nestes concelhos. A produção tradicional de vinho verde (tinto, vendido a granel) foi 

substituída parcialmente por produtos mais elaborados e mais adaptados à realidade dos mercados. 

Estão também a surgir novos produtos como o espumante (com a casta Avesso e Azal), o palhete 

(Adega Cooperativa de Baião) ou o vinho biológico. Destaque especial para o vinho verde Avesso 

(Baião, Cinfães e Resende), cujo “mix” de mercado está associado não só ao produto vinho 
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monovarietal, mas também ao enoturismo (rota de vinhos) e ao turismo cultural (Eça de Queirós e a 

obra “A Cidade e as Serras”).  

Panificação 

A fileira “agro-industrial” relacionada com a padaria e doçaria regional pode dizer-se que se 

situa a meio caminho entre a fileira do vinho e as restantes, no que respeita ao seu desenvolvimento 

e importância económica local. O fabrico de pão é uma actividade tradicional em toda a sub-região 

do Baixo Tâmega, sendo de destacar produtos como o “Pão de Padronelo”, o “Pão caseiro do 

Marco” e a “Broa Caseira” (de milho, centeio ou mista). Mas também neste sector a actividade 

industrial é reduzida. As padarias são de reduzida dimensão e vendem a produção num raio não 

muito distante do local de fabrico. Como nos dizia um entrevistado: “o Pão de Padronelo é 

confeccionado por apenas três padarias na aldeia de Padronelo”. “A Broa parece ter muita procura, 

mas apenas é feita na casa do lavrador e por encomenda”. Estes registos ilustram bem a dificuldade 

que as pequenas produções tradicionais revelam em avançar no processo de industrialização e em 

mercantilizar-se.  

Mel, compotas, licores e ervas aromáticas e medicinais 

A produção de mel é uma actividade com grandes potencialidades em toda a sub-região do 

Baixo Tâmega, em especial se associada à agricultura de montanha. A DOP Mel das Terras Altas 

do Minho estende-se aos seis concelhos que integram a AMBT, contudo, não existe, no território, 

qualquer unidade a produzir e comercializar este produto. O Município de Cabeceiras de Basto 

perspectiva a criação de infra-estruturas de extracção e concentração da produção. No entanto, esta 

actividade pode e deve articular-se com a produção de compotas e licores diversos, além da 

embalagem de ervas aromáticas e medicinais. Apesar da diversidade de produtos existentes, a 

transformação deste tipo de produtos está confinada a uma ou outra instituição, com destaque para a 

Fundação Eça de Queirós em Baião.  

A instalação de unidades de transformação devidamente licenciadas é fundamental para que 

possa emergir no Baixo Tâmega uma “fileira agro-industrial” valorizadora de um vasto leque de 

produtos11 com potencialidades económicas no território: “A Fundação Eça de Queirós tentou 

legalizar, em 2000, a produção de compotas mas não conseguiu, dado que são feitas na cozinha da 

Fundação”. Uma produtora em Arnóia (Celorico de Basto) produz vários produtos biológicos 

(licores, sabonetes, marmelada, geleias).  

                                                 
11 Compotas de laranja, cereja e framboesa, marmelada e geleia de marmelo e licores diversos, ervas aromáticas e 

medicinais (sacos de cheiro de alfazema, chá de cidreira e orégãos…) 
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Fumeiro 

A produção artesanal de fumeiro estende-se a todos os concelhos da AMBT. São laborados, 

de forma tradicional e artesanal um vasto leque de produtos12, alguns dos quais beneficiam de 

qualificação DOP ou IGP (ver Quadro 14). O Fumeiro de Baião aparenta ter alguma notoriedade 

local. Todavia, estes produtos não possuem grande expressão comercial e não há unidades 

licenciadas. O Fumeiro de Baião (alheira, salpicão, chouriço, linguiças, morcelas e presunto) 

destina-se sobretudo ao auto-consumo. Não é fácil encontrar fumeiro à venda na região. A 

restauração, nalguns casos, para se abastecer de fumeiro recorre a contratos directos com 

agricultores. Nas “Terras de Basto”, nomeadamente em Celorico, o fumeiro para o mercado 

também é exíguo. No âmbito do “Pacto para o Desenvolvimento do Baixo Tâmega” Acção 1 

Ruralidades, foi aprovado e financiado a construção do Entreposto Comercial de Basto com 

condições para a transformação e fabrico dos enchidos e fumeiro, particularmente do porco 

autóctone da raça bísara: sala de fabrico, embalagem de produto acabado, armazém de produto 

acabado, expedição de produtos fumados, corredores de ligação, armazenagem de condimentos 

utilizados no fabrico, zona de tratamentos térmicos, sala de máquinas de frio, câmara de maturação 

e câmara de salga.  

Queijo 

A produção de queijo na sub-região do Baixo Tâmega está associada à produção caprina, 

concentrada, sobretudo, nas serras do Marão e da Aboboreira. Face ao declínio da produção caprina 

local, para o qual contribuiu a propagação da brucelose e as actuais exigências higio-sanitárias, a 

produção de queijo tem vindo a desaparecer. Como produtos tradicionais da actividade queijeira 

surgem referências ao queijo de cabra em Celorico de Basto e sobretudo ao Queijo Fresco de Cabra, 

vulgarmente designado de “Queijinhos da Serra”. Este produto parece ter alguma tradição e história 

associado à sua produção e consumo (serra da Aboboreira), mas, actualmente, encontra-se em 

franco declínio, muito próximo da extinção ou confinado a uma ou outra exploração dispersas pelas 

aldeias da serra que mantêm pequenas produções. Não há queijarias licenciadas. 

Parece existir algum interesse na recuperação e revitalização desta actividade: “a 

recuperação da actividade queijeira na Serra da Aboboreira é vista com muito interesse”. Tudo 

indica haver espaço para a existência de algumas queijarias de queijo de cabra. Falta a 

concretização destas unidades.  

                                                 
12 Chouriça de sangue e de carne, salpicão, morcela, alheira, presunto, orelheira fumada, pernil, pá… 
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4.2.3. Artesanato 

Ao longo deste ponto apresenta-se uma breve descrição do sector do artesanato na área da 

AMBT, incluindo o enquadramento legal e a inventariação das produções ocorridas na região, bem 

como, algumas das principais ameaças que se colocam ao futuro desta actividade. 

De acordo com a redacção do Decreto-Lei n.º 41/2001, de 9 de Fevereiro, deve-se entender 

por actividade artesanal toda a “actividade económica 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 

confecção tradicionais de bens alimentares”. De igual modo o artesão deve ser entendido como “o 

trabalhador que exerce uma actividade artesanal, dominando o conjunto de saberes e técnicas a ela 

inerentes, ao qual se exige um apurado sentido estético e perícia manual”. Neste ponto apenas se 

consideram as actividades de artes e ofícios, de cariz tradicional, sendo as actividades de produção e 

confecção tradicional de bens alimentares, tratadas noutro ponto. 

No decorrer dos últimos 40 anos, as actividades artesanais têm vindo a evidenciar uma 

significativa redução. A progressiva introdução, nos hábitos quotidianos, de novos materiais e 

utensílios produzidos industrialmente, contribuiu largamente para o decréscimo ou, até mesmo, o 

desaparecimento, dos produtos elaborados artesanalmente, assim como dos respectivos artesãos e 

oficinas. Por outro lado, as recentes e progressivas mudanças, desde os anos 60, nas dinâmicas das 

famílias portuguesas, nomeadamente com o aumento do número de mulheres a trabalhar fora de 

casa, contribuíram igualmente para que este decréscimo fosse mais marcado. 

Actualmente, as famílias já não dispõem de tempo e de força de trabalho para se dedicarem 

à produção de um leque abrangente de bens de consumo, outrora imprescindíveis. As notáveis 

melhorias dos rendimentos familiares, sentidas desde os anos 60, também permitiram um acesso 

generalizado a uma vasta gama de produtos provenientes da indústria (tecidos, recipientes, 

ferramentas, entre outros), libertando as famílias deste tipo de tarefas. Mesmo nos meios rurais, 

onde as actividades artesanais tradicionais assumiam maior importância – pela maior dependência 

destes produtos, pela maior distância dos locais de produção, por maiores dificuldades económicas, 

por tradições culturais, etc. – o seu decréscimo é evidente. 

A actual situação demográfica de envelhecimento e despovoamento contribuiu igualmente 

para um significativo abandono do artesanato, facto que constatámos durante o levantamento 

realizado no Baixo Tâmega, como adiante se verá. Actualmente, a produção artesanal é encarada de 

uma forma diferente, devendo responder a produções artesanais de qualidade e estar relacionada 

com a obtenção de uma formação adequada, com o emprego e com o desenvolvimento local 

(www.cearte.pt). Numa realidade global, onde milhões partilham hábitos de consumo 
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indiferenciados, as produções que encerram identidades locais próprias, exibem evidentes 

benefícios competitivos (Pires: 2006) que não devem ser desaproveitados. 

Ao longo do trabalho de recolha de informação realizado nos concelhos do Baixo Tâmega, 

após uma série de entrevistas exploratórias com técnicos e actores e responsáveis locais, foi 

evidente o peso que o artesanato assumiu no passado. Presentemente, algumas destas actividades 

apenas são desenvolvidas por um número reduzido de pessoas, na sua maioria idosas, 

representando, muitas vezes, apenas um complemento ao rendimento familiar. Com o previsível 

abandono destas actividades pelos seus promotores o seu desaparecimento parece ser em muitas 

situações inevitável. 

Existem no Baixo Tâmega uma série de actividades que são transversais a toda a região. O 

Quadro 13 permite visualizar a distribuição destas actividades pelos seis concelhos. As diferentes 

actividades apresentadas foram classificadas em grupos, independentemente das especificidades 

verificadas em determinados concelhos.  

De seguida, faremos referência a algumas actividades mais emblemáticas da região, e 

representativas do património cultural local, referindo as suas delimitações a um determinado 

concelho, ou freguesia. 

Quadro 13. Actividades artesanais presentes no território da AMBT  

Produto 
Mondim 

de B. 

Celorico 

de B. 

Cabeceiras 

de B. 
Amarante 

Marco 

de C. 
Baião 

Cestaria X X X X X X 
Rendas e bordados X X X X X X 
Trabalhos em madeira X X X X X X 
Fiação e Tecelagem  X X X X X  
Latoaria X X X  X X 
Tanoaria X X X  X  
Tamancos/Sapatos X X X    
Chapéus e objectos em palha     X X 
Cantaria e miniaturas de pedra X    X  
Cobertores de lã    X   X 
Pintura X    X  
Olaria / Cerâmica    X X  
Bengalas de Gestaçô      X 
Mantas de trapos  X    X 
Bonecas de folhelho     X  
Mantas de Pisão   X    
Croças X      
Ferraria X      

 

Actualmente, no concelho de Amarante os produtos artesanais com maior visibilidade são a 

olaria de barro negro em Gondar e os bordados das Terras de Sousa. A cestaria de São Simão 
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(freguesia de Gouveia), arte tradicional associada ao trabalho agrícola, ainda mantém alguma 

representatividade, bem como as mantas de lã, associadas à actividade de pastorícia.  

Em Baião, as bengalas de Gestaçô representam, muito provavelmente, a actividade artesanal 

mais emblemática do concelho, existindo presentemente cinco oficinas a laborar. As cestas de 

Frende, produzidas a partir de piorna (giesta brava) também assumem um importante papel nas 

referências ao artesanato local. Existem, igualmente, algumas menções às mantas de trapos e de lã 

(cobertores de papa), aos chapéus de palha e aos tamancos de Gestaçô. 

Em Cabeceiras de Basto o artesanato incide na tecelagem de lã (Manta de Pisão e as 

capuchas) e linho (Bucos, Pedraça e Abadim), na tanoaria (Faia), na cestaria (Outeiro), na latoaria 

(Refojos) e nos tamancos (Outeiro).  

No município de Celorico de Basto, encontra-se a arte da tecelagem do linho, as rendas e os 

bordados tradicionais, a tecelagem de mantas e tapetes de trapos e a cestaria. Os bordados a fio de 

ouro constituem uma importante marca do concelho, exibindo, ainda hoje, juntamente com a 

tecelagem um considerável vigor.  

No concelho de Marco de Canaveses os produtos artesanais mais referenciados são os 

chapéus de Vila Boa de Quires, as bonecas de folhelho de Freixo, a tanoaria de Tuías e a cantaria de 

Alpendorada. Este último produto, dado o seu carácter semi-industrial, dificilmente se enquadra no 

conceito de produto artesanal acima referido.  

Em Mondim de Basto os principais produtos de artesanato relacionam-se com a tecelagem 

do linho, de tapetes e mantas, as rendas e os bordados. Foram, igualmente, feitas referências à 

cantaria, à ferraria, às croças e aos tamancos. Actividades contudo já sem grande dinâmica.   

Apesar do significativo peso que as actividades artesanais assumiam outrora na região, 

actualmente, o sector encontra-se em declínio. Os constrangimentos sentidos são de vária ordem e 

passam pela idade avançada dos artesãos, o desinteresse dos mais jovens pela actividade, o elevado 

preço dos produtos, a moderada procura de determinados produtos, a escassez de matéria-prima 

(exemplo, diminuição do cultivo do linho), entre outros. As políticas nacionais de fomento, 

preservação e promoção das actividades artesanais também são relativamente recentes (desde 

2001), não existindo, ainda, sérios reflexos da sua aplicação. O Estatuto do Artesão e da Unidade 

Produtiva Artesanal, bem como, o Registo Nacional do Artesanato foram estabelecidos em 2001 e 

regulamentados no final de 200313. Muito provavelmente, por este motivo, apenas foram 

identificadas, no Baixo Tâmega 11 Unidades Produtivas Artesanais (Amarante – 5, Baião – 1, 

Cabeceiras de Basto – 1, Celorico de Basto – 0, Marco de Canaveses – 2, Mondim de Basto – 2), 

inscritas no Registo Nacional do Artesanato, concentradas maioritariamente (8) no grupo das Artes 

e Ofícios Têxteis.  
                                                 
13 Portaria 1193/2003, de 13 de Outubro. 
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4.2.4. Gastronomia tradicional 

A gastronomia é definida como “a arte de bem comer, saber apreciar a comida”, ou “a arte 

de cozinhar de modo a proporcionar o maior prazer aos que comem” ou ainda “a arte da cozinha e 

prazer da mesa”. Do ponto de vista deste estudo interessa-nos abordar sobretudo a gastronomia 

tradicional, típica da região. Aquela que na nossa perspectiva pode ser factor de diferenciação e 

atracção de pessoas ao território e simultaneamente deverá ser também uma forma possível para 

escoar os produtos locais.  

De acordo com Maria Valagão14 a gastronomia tradicional é “…fruto de saberes tradicionais 

que atestam a própria evolução histórica e social do povo português (…), integrando o património 

intangível, que cumpre salvaguardar e proteger”. “O reconhecimento de um tal valor às artes 

culinárias cria responsabilidades no que respeita à defesa da sua autenticidade, valorização e 

divulgação”.  

A gastronomia faz parte do património local e traduz-se em receitas fixadas pela tradição 

com produtos autóctones. Os pratos tradicionais estão muito associados a práticas de sociabilidade e 

convivialidade à mesa.  

Com a publicação da Resolução do Conselho de Ministros nº 96/2000 de 26 Julho, 

considerou o Governo a Gastronomia Portuguesa como um bem imaterial integrante do património 

cultural português. Definiu-se então a Gastronomia Nacional como:  

• Receituário tradicional português; 

• Assente, designadamente, em matérias-primas de fauna e flora utilizadas ao nível nacional, 

regional e local;  

• Produtos agro-alimentares produzidos em Portugal;  

• Que pelas suas características próprias, revele interesse do ponto de vista histórico, 

etnográfico, social ou técnico, evidenciando valores de memória, antiguidade, autenticidade, 

singularidade ou exemplaridade.   

Relativamente ao consumo de bens alimentares verificam-se por parte dos consumidores 

urbanos duas tendências principais: 1) estandardização das práticas alimentares no dia-a-dia; 2) 

procura de diversidade das práticas e dos gostos, enraizados nas diferentes culturas locais.  

Esta segunda tendência explica o comportamento de muitos consumidores dispostos a 

deslocarem-se grandes distâncias para consumirem “pratos tradicionais” no interior do país. Pratos 

que apresentam uma preparação culinária simples, mas requerendo alguma morosidade na sua 

preparação e qualidade dos produtos usados. Para o incremento do “turismo gastronómico” muito 

tem contribuído a melhoria das acessibilidades rodoviárias para o interior.  
                                                 
14 Comunicação oral no Seminário Europeu Produtos Qualificados e Desenvolvimento, Vila Real UTAD, 17 Março.  
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A gastronomia do território em estudo apresenta uma grande diversidade e riqueza, como se 

pode ver pela lista extensa de pratos apresentados no Anexo 2. Tal resulta da enorme variedade de 

produtos agrícolas, pecuários e agro-industriais encontrados no território e das suas diferentes 

combinações e formas de preparação. Há, como seria de esperar, muitos pratos que são comuns à 

região do Minho, é o caso dos pratos como o “cozido à portuguesa” ou as carnes grelhadas das 

raças bovinas autóctones. Há também outros pratos que apresentam algumas variantes que os 

tornam mais característicos de uns concelhos que outros. Por exemplo, nos concelhos mais 

montanhosos de Basto predomina o cabrito, nos outros mais próximos do Douro, predomina o anho. 

Os pratos de milhos são um dos pratos mais típicos dos concelhos de Basto. O verde ou bazulaque é 

um prato típico dos concelhos de Amarante, Marco e Baião.   

Ainda que com diferenças entre concelhos, o Baixo Tâmega é um território rico em doçaria 

regional. A doçaria inventariada é muito e diversa, designadamente: lérias, papos de anjo, foguetes, 

brisas do Tâmega, bolos de S. Gonçalo, ovos moles, cavacas redondas, rosquilhos, pão-de-ló, pão 

podre - doce tradicional da Páscoa -, doces e cavacas do Freixo (também designados por doces de 

Lenteirões), doces de Soalhães, Biscoito de Soalhões ou biscoitos durienses e Biscoito da Teixeira. 

Muitos destes produtos são produzidos por confeitarias locais, é o caso das lérias, papos de anjo, 

foguetes, brisas do Tâmega e bolos de S. Gonçalo que podem ser encontrados em confeitarias de 

Amarante. Há contudo algumas especialidades regionais que podem vir a perder-se. Os doces de 

Lenteirões são feitos por apenas uma pessoa. O Marco de Canaveses tem uma forte tradição na 

produção e venda de doces tais como Biscoito da Teixeira, doce de freixo, pão-de-ló, cavacas e 

outra doçaria associada aos dias de festa. O concelho de Amarante destaca-se pela riqueza dos seus 

doces conventuais. Nos concelhos de Basto a doçaria - cavacas, galhofas, pão-de-ló seco - é 

sobretudo fabricada em pastelarias de Mondim.  

Do ponto de vista económico a gastronomia tem uma elevada importância na promoção do 

território e na atracção de muitos visitantes. Nos vários concelhos encontram-se restaurantes que 

são muito conhecidos no exterior e são procurados por muitos clientes de fora da região e que aí se 

deslocam propositadamente para apreciar a “gastronomia tradicional”. Para alguns dos 

entrevistados a gastronomia é apontada como a segunda actividade económica mais importante logo 

a seguir à produção de vinho verde. A gastronomia revela-se nestes concelhos como um dos 

elementos essenciais de promoção do território e de atracção de turistas, dando origem ao 

“excursionismo gastronómico” de que alguns restaurantes, designadamente um em Cabeceiras e 

outro em Baião são bons exemplos.  

A atractividade, as potencialidades e as particularidades da gastronomia local, assentam nos 

pratos típicos e que são (eram) confeccionados com produtos produzidos no território. Trata-se de 

produtos que na maioria dos casos, com excepção do vinho, encontram-se em regressão e são em 
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muitos casos difíceis de encontrar no mercado, seja pelo uso de novas variedades com 

características diferentes das tradicionais, seja pelo decréscimo acentuado da produção, seja pelas 

alterações nos modos de produção, seja pelas restrições legais de licenciamentos das agro-indústrias 

e das condições de higiene e sanidade. Este último requisito leva a que o fornecimento de alguns 

restaurantes se faça muitas vezes de forma menos legal através do estabelecimento directo de 

contratos com agricultores para estes lhes fornecerem directamente os produtos, tais como, o 

fumeiro.  

A nossa análise não abrangeu a proveniência dos produtos confeccionados nos restaurantes 

locais, mas não ficaríamos surpreendidos se muitos destes produtos proviessem de fora do território, 

como mostram estudos realizados no nordeste transmontano (Cristóvão et al., 2006). O 

aprovisionamento dos restaurantes locais com produtos de qualidade típicos é um dos desafios 

maiores com que a gastronomia local terá de se confrontar num futuro próximo. Sem bons produtos 

não poderá manter-se a gastronomia típica de cada território. O que coloca um desafio sério aos 

vários actores do território e à necessidade de uma maior produção e utilização dos produtos locais 

na gastronomia do território. Esta será seguramente uma das estratégias a seguir para a valorização 

dos produtos locais.  
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 5. SELECÇÃO DOS PRODUTOS A QUALIFICAR  

O estudo tinha como um dos objectivos principais identificar os produtos do território de 

acordo com as quatro categorias seguintes: i) agrícolas/pecuários; ii) agro-industriais; iii) artesanais 

e; iv) gastronómicos. O processo de levantamento foi já referido acima na secção 3 do relatório e a 

lista de produtos identificados encontra-se no Anexo 2. Como se sabe uma das finalidades últimas 

deste estudo era escolher um número limitado de produtos (cerca de 6) que seriam em seguida alvo 

de uma análise mais aprofundada com vista à elaboração de cadernos de especificações. Para isso, 

nesta secção, vamos apresentar as justificações que estiveram na base da exclusão da maioria de 

produtos que constavam na lista longa e das opções que nos permitiram chegar a uma lista 

intermédia com 10 produtos. Em seguida, partindo da lista intermédia, vamos apresentar as razões 

que estiveram na escolha dos seis produtos que constituem a designada lista curta.  

5.1. Selecção da lista intermédia de produtos 

A partir da lista com o levantamento de produtos do território precedeu-se à selecção de um 

conjunto reduzido de produtos com interesse em qualificar. Na selecção dos produtos que incluem a 

designada lista intermédia houve três tipos principais de critérios considerados: afastaram-se todos 

os que se encontram já qualificados, ou em processo de qualificação; excluíram-se os produtos sem 

ou com baixa tipicidade; os produtos gastronómicos e; outras razões. 

 

5.1.1. Produtos do território qualificados ou em processo de qualificação 

A elaboração dos cadernos de especificações é o primeiro passo para a possível qualificação 

(certificação) dos produtos do território. Por isso pareceu-nos essencial começar por identificar 

quais os produtos do território que se encontravam já certificados.  

Os vinhos verdes que representam o produto de maior importância económica no território 

em estudo, possuem processo de reconhecimento particular e não são abrangidos pelos 

Regulamentos Europeus relativos à protecção do nome de produtos e géneros alimentícios 

específicos.  

Como se pode ver no Quadro 14 no Baixo Tâmega encontram-se qualificados, como DOP 

ou IGP, um número considerável de produtos ligados às raças autóctones locais, mel e fumeiro 

variado. O fumeiro com nome protegido abrange apenas o concelho de Mondim de Basto.  
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Quadro 14. Produtos agrícolas e pecuários com qualificação na AMBT. 

CONCELHOS PRODUTOS 

Amarante 
Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Carne Arouquesa 
DOP,   

  
Mel das Terras Altas do Minho DOP, Carne Maronesa 
DOP   

Baião 
Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Carne Arouquesa 
DOP,   

  Mel das Terras Altas do Minho DOP       
Cabeceiras de 
Basto 

Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Mel das Terras Altas do 
Minho DOP, 

  Carne Barrosã DOP, Carne Maronesa DOP     

Celorico de Basto 
Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Carne Arouquesa 
DOP   

  Mel das Terras Altas do Minho DOP, Carne Barrosã DOP   
Marco de 
Canaveses 

Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Mel das Terras Altas do 
Minho DOP, 

  Carne Arouquesa DOP         

Mondim de Basto 
Cabrito Terras Altas do Minho IGP, Mel das Terras Altas do 
Minho DOP, 

 Cordeiro de Barroso IGP, Carne Maronesa DOP,    

 
Carne de Bísaro Transmontano DOP, Alheira de Vinhais 
IGP (a)  

 
Chouriço Azedo de Vinhais IGP (b), Presunto de Vinhais 
IGP (d),   

 
Butelo, Bucho, Palaio ou Chouriço de Osso de Vinhais 
IGP (c),   

 Chouriça Doce de Vinhais, ou Chouriço Doce ou   

  
Chouriça de Mel ou Chouriço de Mel de Vinhais IGP 
(e)     

*a, b, c, d, e – apenas matéria-prima 

 
A carne de bovino das raças autóctones (Barrosã, Maronesa e Arouquesa) e o cabrito das 

terras altas (IGP) encontram-se já certificados. As carnes de bovino e de pequenos ruminantes são 

apontadas por vários conhecedores do território como o segundo produto mais importante ao nível 

sócio-económico. As estatísticas agrícolas, ainda que desactualizadas, confirmam a importância 

desta produção.  

Em síntese, os dois tipos de produtos mais importantes do ponto de vista sócio-económico 

(vinho e carne) encontram-se já abrangidos por mecanismos institucionais de valorização.  

 
A juntar ao conjunto de produtos já qualificados identificámos outros que foram indicados 

por várias entidades como estando em processo de qualificação, são eles:  

• Broa  
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• Galinha pedrês pica-no-chão 
• Feijão amarelo  
• Anho do Minho  
• Bordados das Terras do Vale do Sousa.  
 

Os dois últimos abrangem o território da AMBT. O Caderno de Especificações do anho do 

Minho foi promovido pela Cooperativa Agrícola de Vieira do Minho e da AMIBA e entregue em 

2002 na DGADR. Este caderno engloba a Churra do Minho e a Bordaleira de Entre Douro e Minho. 

Como se sabe na área da AMBT predomina as raças Bordaleira de Entre Douro e Minho. 

Recentemente foi apresentado por outra entidade um segundo caderno de especificações para o 

anho.  

Os bordados de “Amarante” foram excluídos da lista intermédia por estarem em processo de 

certificação como “Bordados das Terras do Vale do Sousa” e que incluem os lugares de Amarante 

com maior tradição neste tipo de produto.  

Em suma, não fazia sentido a duplicação de trabalho, e por isso foram excluídos da lista 

intermédia os produtos já certificados e os que estavam em processo de certificação.  

5.1.2. Produtos agrícolas, pecuários e agro-alimentares sem tipicidade 

A baixa tipicidade de muitos dos produtos da lista longa constitui outra das razões principais 

para a exclusão de muitos dos produtos da lista intermédia. Isto é, muitos dos produtos não 

apresentam características específicas que os distingam dos mesmos produtos provenientes de 

outros territórios vizinhos, seja do Minho, seja de Trás-os-Montes. Não existe evidência e 

conhecimento que nos permitam dizer que estamos perante produtos com tipicidade. Os exemplos 

são inúmeros, entre outros: batata, cebola, milho, centeio, hortícolas.  

No sentido de confirmar algumas das nossas hipóteses relativamente à menor tipicidade de 

muitos dos produtos ouvimos algumas pessoas/entidades com conhecimento do território 

designadamente: técnicos da CCDR-N, técnicos do Norte e Qualidade, especialistas na área do 

Artesanato - CRAT e Gastronomia. Com estas entrevistas procuramos conhecer quais os produtos 

que evidenciam maior potencial para serem incluídos na lista intermédia.  

O fumeiro encontra-se presente em todo o território ainda que com maior visibilidade nos 

concelhos de Baião e Cabeceiras Basto. Visibilidade que lhe tem sido conferida sobretudo pelas 

feiras realizadas nestes dois concelhos. Dentro de cada um destes territórios existe uma grande 

diversidade de produtos (orelheiras, presuntos, salpicões alheiras, linguiças e chouriço). Como se 

sabe um processo de certificação tem de ser realizado para cada um destes produtos, o que 

implicaria um caderno de especificações por produto. Por outro lado qualquer tentativa de 

certificação requer, entre outras, a realização de análises químicas, físicas e biológicas, para 

caracterizar com maior profundidade a tipicidade destes produtos. Tal análise, comporta custos, 
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requer tempo, factores que não são compatíveis com os prazos apertados deste estudo. Por razões 

práticas, elevado número de produtos e tempo, e não tanto por falta de tipicidade destes produtos, 

decidimos não incluí-los na lista intermédia.  

O fabrico de queijo, com uma ou outra excepção, são referências do passado. Os “queijinhos 

da serra” com as novas exigências comunitárias praticamente desapareceram. Não surge como 

relevante o fabrico de queijo neste território, razão pela qual o excluímos da lista intermédia.  

5.1.3. Produtos gastronómicos sem certificação 

Os pratos gastronómicos, como se sabe, não podem ser sujeitos a processos de qualificação, 

razão pela qual foram excluídos da lista intermédia. Tal não significa que não haja pratos 

reconhecidamente típicos deste território. Contudo, sempre que possível, vamos procurar incluir na 

lista de produtos a qualificar os produtos agrícolas/pecuários e agro-alimentares que estejam na base 

de um dado prato típico. É o caso da qualificação do anho, produto base no prato de “anho assado 

com arroz de forno”.  

A doçaria pode ser alvo de qualificação, razão pela qual vamos incluir dois deles na lista 

intermédia de produtos.  

5.1.4. Lista intermédia 

No conjunto de critérios acima referidos aquele que foi mais valorizado nas escolhas 

realizadas foi seguramente o da tipicidade e notoriedade de produtos e da sua ligação ao território. 

Outros critérios foram tidos em consideração como a dispersão dos produtos pelo território, a sua 

maior abrangência espacial, algum equilíbrio entre os diferentes tipos de produtos e, por último, 

assegurar que estes têm uma expressão económica mínima e potencial.  

Atendendo ao conjunto de razões expostas chegamos à selecção de um conjunto de 10 

produtos a que chamamos lista intermédia e que apresentamos no Quadro 15.  

Vejamos algumas considerações breves acerca dos produtos seleccionados na lista 

intermédia. Do ponto de vista do artesanato há três produtos que merecem maior número de 

referências junto das pessoas por nós entrevistadas e que são; a tecelagem de linho nos três 

concelhos de Basto; as bengalas de Gestaçô e; a olaria de Gondar. Na reunião da Comissão 

Acompanhamento de 2 Abril foi referido que no concelho do Marco o artesanato em pedra teria 

alguma tradição e importância. Por esta razão foi decidido incluir este produto na lista intermédia 

no sentido de se aprofundar o conhecimento sobre esta actividade.  

Dos produtos agrícolas e pecuários incluímos na lista intermédia: a maçã Pipo de Basto; a 

laranja da Pala; e o anho. A maçã Pipo de Basto é uma variedade cujo nome está intimamente 

ligado ao território de Basto. A sua produção neste momento é reduzida. A selecção desta variedade 

deve-se sobretudo ao potencial interesse que esta pode ter para nichos de mercado exigentes que 
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procurem produtos diferenciados. Os Citrinos da Pala incluem a laranja da Pala, um produto com 

notoriedade reconhecida na região.  

Quadro 15. Produtos incluídos na lista intermédia 

TIPO DE PRODUTO PRODUTO 

 

CONCELHOS MAIS 
ABRANGIDOS 

Artesanato Tecelagem de linho 
 

Celorico, Cabeceiras e 
Mondim Basto 

 
Bengalas de Gestaçô 

Baião 

 
Pedra de Alpendurada  

Marco de Canaveses 

 
Cerâmica de Gondar 

Amarante 

Produtos Agro-pecuários 
Citrinos da Pala 

Baião / Marco de 
Canaveses  

 
Maçã de Basto 

Celorico, Cabeceiras e 
Mondim de Basto 

 
Anho 

Marco de Canaveses, Baião 

Doçaria e Pão 
Doçaria Conventual – Lérias 

Amarante 

 
Pão de Padronelo 

Amarante 

 
Biscoito da Teixeira 

Baião/Marco de Canaveses 

 

O interesse do anho reside sobretudo na sua importância na confecção de um dos pratos 

emblemáticos, típicos, em Baião e Marco de Canaveses, o “anho assado com arroz de forno”. A sua 

produção estende-se a todos os concelhos da AMBT, mas a maior parte da produção localiza-se nos 

concelhos do Marco de Canaveses, Baião e Amarante.  

A doçaria conventual é uma designação que inclui um leque diversificado de produtos: 

lérias, papos de anjo, foguetes, brisas do Tâmega, bolos de S. Gonçalo (também conhecidos por 

amarantinos) e podem ser encontrados em várias confeitarias de Amarante.  

O Pão de Padronelo é um produto com uma forte ligação ao território. 

Vejamos em seguida o processo de escolha dos seis produtos que serão alvo do caderno de 

especificações.  

5.2. Selecção dos produtos a certificar  

Após a pré-selecção dos 10 produtos constantes na lista intermédia iniciou-se uma nova fase 

de trabalho que consistiu na recolha de informação detalhada para cada um deles com base numa 

ficha elaborada para o efeito e onde constam as seguintes variáveis:  

• Designação do produto; 

• Caracterização geral do produto; 

• Área de produção; 
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• Tecnologia e processo de fabrico; 

• Produtores actuais e potenciais; 

• Quantidades produzidas; 

• Processos de comercialização; 

• Ambiente institucional; 

• Embalagem e preços de venda actuais. 

A lista de pessoas contactadas por produto é a apresentada no Quadro 2. O número de 

pessoas entrevistadas é variável entre um e quatro e deve-se em alguns casos sobretudo ao reduzido 

número de produtores identificados (caso da olaria de Gondar, artesão de pedra, maçã, biscoito da 

Teixeira). O tempo reduzido para a elaboração desta fase e a indisponibilidade de tempo de muitas 

pessoas contactadas não permitiu alargar a um maior número de entrevistados. Contudo, a 

informação recolhida pareceu-nos suficiente para dar resposta às questões de partida. 

Após este aprofundamento, o passo seguinte foi a passagem da lista intermédia para a lista 

curta, processo com maior grau de dificuldade uma vez que se trata de uma lista de produtos com 

elevada tipicidade e notoriedade. Para a selecção dos produtos da lista curta foi necessário dar uma 

maior ênfase a variáveis como: distribuição dos produtos pelo território; inclusão dos produtos com 

maior abrangência territorial; equilíbrio do número produtos segundo os tipos; importância sócio-

económica relativa; estrutura de enquadramento institucional e associativo.  

Com base nos critérios expostos a nossa proposta de lista curta encontra-se sintetizada no 

Quadro 16. A selecção final tem de ser vista em função do cruzamento de duas variáveis: idêntico 

número de produtos por tipo e máxima distribuição pelo território. Dois produtos foram excluídos: 

o anho e o artesanato em pedra. O primeiro foi excluído pelo facto de sabermos que está em 

processo de protecção o nome “Anho do Minho”, que abrange o território da AMBT. Aliás, trata-se 

da segunda tentativa de protecção deste produto. A cantaria foi excluída por haver um único artesão 

que faz um número reduzido de peças por ano. Dois produtos foram incluídos na lista como 

suplentes, trata-se da Olaria de Gondar e do Biscoito da Teixeira. Ambos reúnem condições 

mínimas para poderem estar na lista curta, contudo dada a necessidade de fazermos opções 

acabaram por ser preteridos relativamente aos restantes seis. No caso da Olaria de Gondar a escolha 

fez-se entre a tecelagem e as bengalas e simultaneamente entre esse e os outros produtos do 

concelho de Amarante (Doces conventuais e pão de Padronelo). O segundo produto suplente é o 

doce da Teixeira. A escolha teve em consideração as mesmas variáveis, a que se junta o facto do 

Biscoito da Teixeira ter patente já registada, o que irá dificultar em muito qualquer processo futuro 

de qualificação colectiva (DOP/IGP/ ETG). Por outro lado, os doces conventuais são bolos com 

uma forte história e uma confecção mais elaborada, relativamente ao doce da Teixeira, bolo 

simples, cuja receita é alvo de “cópia” numa vasta área do Norte do país.  
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Quadro 16. Proposta de produtos a qualificar pela certificação  

TIPO DE PRODUTO PRODUTO CONCELHO MAIS 
REPRESENTADO 

Artesanato Linho das Terras de Basto Cabeceiras, Celorico, 
Mondim de Basto 

Bengalas de Gestaçô  Baião 

Agro-pecuária Citrinos da Pala Baião, Marco de Canaveses 

Maçãs de Basto Cabeceiras, Celorico, 
Mondim de Basto 

Doçaria Doces Conventuais Amarante 

Pão de Padronelo Amarante 

Em síntese e pelas razões expostas, a proposta da equipa técnica recaiu sobre os seguintes 

produtos: Linho das Terras de Basto; Bengalas de Gestaçô; Citrinos da Pala; Maçãs de Basto; 

Doces Conventuais de Amarante e; Pão de Padronelo. Na perspectiva sócio-económica os produtos 

seleccionados estão longe de ter a importância do vinho e da carne. Contudo são produtos que pelos 

restantes critérios em apreciação poderão ter interesse promover e valorizar, sobretudo pela 

tipicidade e ligação ao território.  

5.3. Elaboração dos cadernos de especificações 

Tal como previsto no caderno de encargos do Estudo, para cada um dos seis produtos acima 

referidos foram elaborados cadernos de especificações que apresentamos em anexo. A estrutura 

destes cadernos obedece ao que é requerido neste tipo de processos, referida acima na Secção 3. 

Dado que estamos a lidar com produtos de diferente natureza (agrícolas, alimentares e artesanais) 

houve necessidade de proceder a alguns ajustamentos nas estruturas dos cadernos. Conhecendo o 

grau de exigência requerido pelos cadernos de especificações, designadamente, ao nível da 

investigação histórica, das análises químicas e físicas do produtos, ou do processo de dinamização 

institucional, desde o início ficou claro para a equipa que os cadernos a apresentar nunca seriam 

produtos acabados, mas antes um forte contributo para colocar em marcha um possível processo de 

valorização.  

Outra das razões essenciais que justificam que os cadernos não sejam produtos acabados é o 

facto de haver um actor chave em todo este processo que merece destaque e que são os 

“Agrupamentos de Produtores”. Como referimos, no ponto 3.2.4, cabe a estas organizações decidir 

os aspectos essenciais de um Caderno de Especificações, designadamente: regras de produção; 

nome do produto; área geográfica de produção. É a estas entidades gestoras que compete fazer a 

gestão da denominação. Ora a criação de dinâmicas que conduzissem ao maior envolvimento dos 
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actores institucionais não era um objectivo específico deste Estudo, tal processo requer tempo e 

recursos que ultrapassam o seu âmbito e objectivos.  

Na secção que se segue veremos que a protecção do nome dos produtos tem sido uma das 

formas encontradas para a valorização dos produtos do território. Esta estratégia esteve, aliás, na 

base da elaboração deste estudo. Contudo tal estratégia tem limitações e uma delas é a dimensão 

produtiva (volume de produção, número de produtores, superfície territorial) que está implícito 

neste tipo de processos. A valorização pela qualificação requer dimensão, escala, para que seja um 

processo economicamente sustentável. Ora tal não se verifica para a maioria dos produtos 

encontrados no território. Para esses é necessário encontrar outras vias para a sua valorização. 

Assunto que vamos abordar no ponto que se segue. 
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6. ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DOS PRODUTOS LOCAIS 

Nesta secção começamos por referir as potencialidades e condicionalismos que se colocam 

aos processos de valorização dos produtos do território. Em seguida apresentamos algumas ideias 

sobre o que pode ser uma estratégia de valorização de produtos locais.  

6.1.  Das potencialidades e condicionalismos à valorização 

No território da AMBT produz-se uma grande diversidade de produtos com características 

particulares distribuídos pelos sectores da agricultura e pecuária, agro-alimentar, gastronomia e 

artesanato. Durante os trabalhos desenvolvidos, na Fase I deste Estudo, foi identificada uma longa 

lista de produtos (ver Anexo 2).  

Relativamente à agricultura e no que respeita às culturas permanentes, a vinha (7500 

hectares) ocupa 88% da área destinada ao conjunto destas culturas, sendo, de longe, a cultura mais 

importante. Na segunda posição, com apenas 500 hectares, surge o olival. Pese embora os baixos 

valores de área global de cultivo, os frutos frescos (170 hectares) e secos (112 hectares) revelam 

algum interesse no concelho de Baião, onde se registam, respectivamente 68 e 43 hectares destas 

culturas. O concelho do Marco de Canaveses regista a presença de cerca de 50 hectares de frutos 

frescos. Os citrinos (112 hectares), com destaque para a laranjeira, surgem também em algumas 

freguesias dos Concelhos de Baião e Marco de Canaveses.  

Os cereais para grão (cerca de 6000 hectares), com destaque para o milho, as leguminosas 

secas (1200 hectares) e a batata (800 hectares) são as principais culturas temporárias identificadas 

no Baixo Tâmega. As duas primeiras culturas surgem sobretudo em Amarante e Marco de 

Canaveses, enquanto que a batata aparece mais em Celorico de Basto. À semelhança das culturas 

permanentes também aqui a reduzida área por exploração, a baixa produção, a desorganização 

produtiva e comercial e a fraca orientação para o mercado condicionam qualquer processo de 

valorização dos produtos.  

A produção pecuária no território da AMBT tem fraca expressão. Apesar disso é no sector 

animal e derivados que o território é abrangido pelas áreas geográficas de produção de alguns 

produtos qualificados (ver Quadro 15). No entanto, a qualificação destes produtos não tem 

contribuído para o desenvolvimento da actividade pecuária ou para acrescentar valor aos 

respectivos produtos no território da AMBT. Os produtores e transformadores não têm sabido 

aproveitar estes mecanismos de valorização através da criação de unidades de transformação, e a 

restauração, através da gastronomia, também não aproveita todo o potencial destes produtos pela 

exploração de potenciais nichos de mercado. 
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A grande diversidade de produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais que caracteriza o 

território da AMBT constitui um potencial enorme de valorização. A transformação local destes 

produtos é uma via potencial de lhes acrescentar valor. Este estudo revelou também um conjunto de 

cinco fileiras “agro-industriais” potenciais: 1) vinho verde e derivados; 2) padaria e doçaria 

regional; 3) mel, compotas, licores e ervas aromáticas e medicinais; 4) carnes frescas e 

transformadas; e 5) queijo (ver secção 4). Com excepção das fileiras do vinho verde e da padaria e 

doçaria regional (esta em menor escala), a actividade industrial associada à transformação local dos 

produtos tradicionais assume fraca expressão, constituindo-se também como um entrave à sua 

valorização. 

No Baixo Tâmega estão identificados um vasto leque de produtos de artesanato. Contudo, 

apesar da importância económica que estas actividades tiveram no passado, o sector encontra-se 

actualmente em declínio. Alguns dos produtos de artesanato encontram-se, inclusive, no limiar da 

extinção.  

A gastronomia, associada à hotelaria e restauração de referência, pode, também, constituir 

uma via privilegiada de acrescentar valor aos produtos regionais. O território da AMBT caracteriza-

se pela existência de um vasto e rico património gastronómico. Contudo nem sempre se torna fácil 

encontrar no mercado local as matérias-primas tradicionais de forma a preservar a tipicidade e 

genuinidade dos pratos típicos que se anunciam.  

Os processos de valorização de produtos regionais devem ter presente a complementaridade 

entre produtos. A articulação entre os produtos agro-alimentares locais com o artesanato facilita os 

processos de promoção e valorização de ambos.  

6.2. Valorização dos produtos tradicionais: obstáculos e oportunidades 

De uma forma geral, a valorização dos produtos regionais estudados no âmbito deste estudo 

enfrenta obstáculos e condicionalismos que, não sendo exclusivos do Baixo Tâmega, importa 

evidenciar (adaptado de Cristóvão et al., 2003: 56):  

1. Os baixos volumes de produção, consequência do abandono progressivo da agricultura e do 
sector do artesanato; 

2. O risco da perda de saberes-fazer tradicionais;  

3. A dispersão da produção pelo território da AMBT, a debilidade organizativa e a ausência de 
mecanismos de concentração da oferta; 

4. O envelhecimento da população rural e crescente falta de mão-de-obra jovem nas 
actividades agrícolas e de artesanato; 

5. O desaparecimento de sementes, variedades e práticas tradicionais de laboração, dificultam a 
implementação de determinados processos de valorização; 
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6. A dificuldade do sector agro-alimentar tradicional em modernizar as estruturas de 
transformação e assumir uma orientação de mercado, em particular os sectores do fumeiro, 
queijos, compotas e artesanato; 

7.  A falta de locais de venda qualificados e de oportunidades de ligação entre produtores e 
consumidores; 

8. A legislação dificulta a venda de produtos de transformação artesanal.  

 

Apresentadas as potencialidades e os obstáculos, importa agora apresentar oportunidades a 

considerar para a valorização dos produtos.  

Os produtos tradicionais e artesanais, como salientam Ribeiro e Martins (1996: 314), 

simbolizavam o atraso do meio rural pelo facto de resultarem de uma agricultura tradicional, com 

baixo recurso a factores de produção. Contudo, o que foi um problema, é hoje visto por muitos 

como uma oportunidade para enfrentar a crise que afecta a generalidade das zonas rurais europeias, 

em especial das regiões mais pobres e periféricas. A redescoberta deste tipo de produtos deve-se, 

em grande medida, ao facto de se adaptarem bem às novas orientação da PAC, que privilegiam a 

diversificação da produção com base nos sistemas de produção tradicionais. O interesse prático 

pelos produtos tradicionais, enquanto elemento integrante de uma política de desenvolvimento dos 

territórios rurais, traduziu-se na publicação de regulamentação comunitária relativa à valorização e 

protecção dos produtos originários de regiões reconhecidas pelas suas produções tradicionais (ver 

secção 4). As qualificações DOP, IGP, ETG, modo de produção biológico e produção integrada são 

instrumentos de diferenciação comercial e valorização da qualidade particular dos produtos que os 

agentes do território da AMBT deverão aproveitar.  

Em simultâneo com o processo de globalização da vida económica e social, assiste-se hoje à 

revalorização da identidade dos territórios nas suas múltiplas vertentes (geográfica, patrimonial, 

cultural, social). Como salientam Cristóvão et al. (2003: 56), para segmentos crescentes da 

população urbana, com poder de compra acrescido, o mundo rural tem um elevado valor simbólico, 

os produtos tradicionais e de artesanato são vistos como bens singulares e de qualidade, que 

traduzem saberes-fazeres ancestrais. Acrescentam aqueles autores que os territórios rurais que 

melhor preservam a sua identidade, nomeadamente os seus traços e patrimónios (cultural, histórico, 

arqueológico, agrário, ambiental) característicos, têm hoje algumas condições de competitividade 

numa lógica de desenvolvimento sustentado.  

O território da AMBT possui muitos destes traços, os quais devem ser mobilizados e 

valorizados de forma integrada, criando empresas e emprego, fixando ou atraindo população, 

produzindo e retendo riqueza. Os produtos agro-alimentares e artesanais de qualidade, articulados 

com outro tipo de recursos existentes no Baixo Tâmega, constituem um recurso próprio e singular 

em torno dos quais faz sentido construir uma estratégia de desenvolvimento de médio e longo 
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prazo. No âmbito do actual quadro de programação 2007-2013, as fontes de financiamento de uma 

estratégia de desenvolvimento centrado em torno deste tipo de produtos são múltiplas, com 

destaque para os apoios previstos no âmbito do PRODER15, no contexto do Subprograma 1 

“Promoção da Competitividade, Medida 1.1 “Inovação e Desenvolvimento Empresarial (Acção 

1.1.2 “Investimentos de Pequena Dimensão”) e da Medida 1.4 “Valorização da Produção de 

Qualidade (Acção 1.4.1 “Apoio aos Regimes de Qualidade” e Acção 1.4.2 “Informação e Promoção 

de Produtos de Qualidade”) ou do Subprograma 3 “Dinamização das Zonas Rurais, Medida 3.1 

“Diversificação da Economia e Criação de Emprego (Acção 3.1.1 “Diversificação de Actividades 

na Exploração Agrícola”, Acção 3.1.2 “Criação e Desenvolvimento de Microempresas” e Acção 

3.1.3 “Desenvolvimento de Actividades Turísticas e de Lazer”) e Medida 3.2 “Melhoria da 

Qualidade de Vida (Acção 3.2.1 “Conservação e Valorização do Património Rural” e Acção 3.2.2 

“Serviços Básicos para a População Rural”. Numa perspectiva mais integradora, o QREN – Quadro 

de Referência Estratégico Nacional 2007-2013 (http://www.qren.pt/) faz referência ao “Programa 

de Valorização Económica dos Recursos Endógenos” (PROVERE) como uma iniciativa 

orientada para a promoção da competitividade sub-regional que visa dar valor económico a 

activos territoriais únicos, que poderão ser recursos naturais, património histórico-cultural, 

saberes tradicionais ou outros, em torno dos quais faça sentido construir uma estratégia de 

desenvolvimento de médio e longo prazo. Este instrumento de política pública destina-se a 

promover acções integradas de valorização mercantil dos recursos endógenos e inimitáveis dos 

territórios, com elevado grau de inovação, contribuindo de forma decisiva para uma maior 

competitividade da base económica dos territórios abrangidos, para a criação sustentada de 

emprego e, por essa via, para a sua sustentabilidade social. Pretende-se que os principais actores 

do desenvolvimento (empresas, municípios, centros de investigação, associações de 

desenvolvimento e outras instituições da sociedade civil) se organizem em rede no contexto de uma 

estratégia de desenvolvimento centrada na valorização mercantil de um recurso próprio e singular 

do território e que desenvolvam um plano de acção que identifique de forma clara quais os apoios 

(financeiros, administrativos ou legislativos) necessários à prossecução com sucesso dessa 

estratégia.  

Identificados os produtos agrícolas e agro-alimentares tradicionais, bem como outros 

recursos próprios e singulares do Baixo Tâmega, e as oportunidades de valorização, falta mobilizar 

esforços e energia no sentido de criar dinâmicas locais, com o sector público e privado e, de forma 

integrada, promover o desenvolvimento sustentado do território. 

                                                 
15 http://www.gppaa.minagricultura.pt/drural/pdr/Proder_Nov.07 
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6.3. Grandes linhas estratégicas para a valorização dos produtos  

O lançamento de iniciativas de valorização dos produtos locais deve ter em vista dois 

objectivos centrais (Cristóvão et al., 2003: 56): 1) melhorar a vitalidade da economia e da sociedade 

rural, com base na pequena agricultura familiar, no aumento do rendimento das famílias e na 

melhoria da qualidade de vida geral das populações rurais, e; 2) preservar a tipicidade dos produtos 

laborados, a diversidade e a riqueza da paisagem agrária tradicional do território, que constitui um 

dos seus factores de competitividade. Tibério et al. (2005, 179), identificam as limitações a ter em 

conta na definição e implementação de uma estratégia de valorização das pequenas produções 

agrícolas e agro-alimentares em territórios como os do Baixo Tâmega, e que são:  

1) Limitações associadas ao território; em geral, estamos a falar de espaços geográficos 

envelhecidos e desvitalizados (serras do Marão e Aboboreira), com condições agro-ecológicas 

desfavoráveis à prática da agricultura convencional (zonas de montanha e encostas declivosas do 

Douro e Tâmega), caracterizadas por uma actividade agrícola em recessão e com dificuldades de 

acesso ao mercado; 

 2) Limitações produtivas e organizativas; com frequência o objectivo é promover o 

desenvolvimento de produtos de pequena escala produtiva, em muito casos já inexistentes ou 

próximos da extinção (caso dos queijinhos da serra e alguns produtos de artesanato, entre muitos 

outros), obtidos em condições de produção e modos de vida pouco dignificantes, onde escasseiam 

as organizações sectoriais de apoio. Esta realidade aplica-se à generalidade dos produtos incluídos 

neste Estudo; e 

 3) Limitações comerciais; a fraca visibilidade e orientação comercial são características da 

generalidade destes produtos e não apenas deste território. A deficiente articulação da oferta da 

generalidade dos produtos às procuras turísticas emergentes é também condicionadora de qualquer 

processo de valorização. Mas se estes factores são ultrapassáveis com maior ou menor dificuldade, 

torna-se necessário, também, vencer ameaças relacionadas com a evolução das estruturas e práticas 

comerciais, a urbanização dos modos de vida e das práticas alimentares e a própria evolução da 

legislação alimentar, elementos condicionadores da implementação de processos de valorização de 

produtos tradicionais. 

Tendo presente o quadro descrito, que vias explorar no que respeita à valorização da grande 

diversidade de produtos da agricultura e pecuária, da agro-indústria, da gastronomia e do artesanato 

identificados no território da AMBT? Para isso duas vias podem ser seguidas:  

- A valorização pela via institucional, ou seja, o aproveitamento de mecanismos formais e 

institucionais criados pela administração e orientados para a promoção de produtos específicos com 
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características qualitativas particulares, de que são exemplo as DOP, IGP e ETG e o modo de 

produção biológico;  

- A valorização pela intervenção ao nível da fileira dos produtos, ou seja através da 

implementação de um conjunto de acções melhoradoras do perfil de qualidade (nas suas diferentes 

dimensões: simbólica, organoléptica, higiénica e sanitária, nutricional e comercial) dos produtos 

tradicionais do Baixo Tâmega. 

6.4. Valorização pela via institucional 

Em Portugal, e desde 1994, beneficiam das qualificações DOP, IGP e ETG cerca de 120 

produtos, dos quais cerca de 70% registam presença regular no mercado. No entanto, salvo raras 

excepções, os seus volumes de produção são pouco significativos, relativamente ao seu potencial de 

produção e relativamente ao sector em que se inserem. Como salienta Hagatong (2008), a 

qualificação DOP/IGP, introduz um elemento de diferenciação de produtos no mercado e o seu 

reconhecimento e valorização por segmentos específicos de consumidores. Todavia, acrescenta a 

autora, esta qualificação não é, contudo, suficiente para que se alcance uma efectiva implementação 

no mercado e uma procura continuada por parte do consumo. Consequentemente, o seu contributo 

para a competitividade das empresas e para a expectativa de promoção do rendimento do lado dos 

produtores poderá ficar aquém das expectativas criadas. O próprio território de influência da AMBT 

é abrangido pelas áreas geográficas de produção de diversos produtos DOP/IGP16 (ver Quadro 15) e 

pelo que nos foi dado conhecer neste Estudo, a valorização dos respectivos produtos e a retenção 

local de valor acrescentado obtidos pela via da protecção do nome dos produtos são reduzidas ou 

nulas. Podemos afirmar então que a protecção do nome dos produtos, sendo um instrumento de 

valorização importante, não é a panaceia para todos os problemas de que padecem os produtos agro-

alimentares tradicionais. 

A elaboração de Cadernos de Especificações, tendo em vista a qualificação dos produtos, foi 

um dos objectivos centrais deste estudo. Do vasto leque de produtos disponíveis, a selecção dos 

produtos com potencialidades de qualificação e a própria elaboração dos respectivos cadernos de 

especificações foi tarefa difícil. As dificuldades são inerentes aos próprios requisitos do processo de 

protecção. Como refere Soeiro (2002, 7), a protecção e reconhecimento do nome dos produtos 

consegue-se com grande esforço, demonstrando, de facto, que por detrás de cada nome (geográfico, 

ou assimilado) está um produto com história, com um modo de produção específico e com 

características qualitativas ligadas ao território (ver Secção 4). 

                                                 
16 Carne Arouquesa, Barrosã, e Maronesa, Cabrito das Terras Altas do Minho, Mel das Terras Altas do Minho, 
Cordeiro de Barroso, Carne de Bísaro, Alheira de Vinhais, Chouriço Azedo de Vinhais, Presunto de Vinhais, Butelo ou 
Chouriço de Osso de Vinhais, Chouriça Doce de Vinhais e Chouriça de Mel de Vinhais. 
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Como foi referido, a valorização de produtos agro-alimentares tradicionais e de artesanato 

não se esgota no pedido de protecção do nome dos produtos. Importa garantir o posterior 

funcionamento da qualificação, o que requer: 1) envolvimento efectivo dos actores ao longo de todo 

o processo e; 2) a existência ou criação de um agrupamento de produtores dinâmico que se 

responsabilize pela solicitação da protecção para o nome do produto e garanta a gestão efectiva da 

qualificação.  

Atendendo a todos os condicionalismos inerentes a este tipo de mecanismos de protecção, 

defendemos que a valorização da generalidade dos produtos tradicionais do território da AMBT 

estudados, no âmbito do projecto em curso não se esgota na obtenção das qualificações 

DOP/IGP/ETG. A produção integrada, mas sobretudo o modo de produção biológica, devem 

constituir vias complementares a explorar. Contudo, mais do que o aproveitamento dos mecanismos 

institucionais, e atendendo à pequena dimensão económica da generalidade dos produtos em causa, 

a valorização dos produtos do território da AMBT reclama intervenções ao nível organizativo das 

fileiras e sobretudo no âmbito da esfera do marketing-mix dos produtos. Vejamos como.  

6.5. Valorização pela intervenção ao nível da fileira dos produtos 

A valorização do tipo de produtos em causa no território da AMBT, reclama, o recurso a um 

conjunto de acções integradas e complementares entre si, no âmbito das intervenções ao nível das 

fileiras (produto, preço, distribuição e comunicação) que se podem agrupar em quatro eixos: 1) 

Dinamizar a transformação local dos produtos; 2) Promover a aproximação dos produtos ao 

mercado; 3) Melhorar a comunicação e a promoção; 4) Estabelecer compromisso organizativo.  

6.5.1. Dinamizar a transformação local dos produtos 

A transformação dos produtos tradicionais no seu território de origem é uma boa forma de 

acrescentar e reter valor, promover o emprego e fixar a população. Nesse sentido é importante 

estimular as iniciativas de criação local de pequenas unidades de transformação associadas às 

fileiras do fumeiro tradicional, do queijo, panificação, compotas e licores. A transformação dos 

produtos primários nas próprias explorações agrícolas, combinada com a venda retalhista directa, 

reforça a viabilidade económica da agricultura de tipo familiar. 

Como se sabe, a produção artesanal de fumeiro estende-se a todos os concelhos da AMBT, 

assumindo especial relevância no Concelho de Baião e Terras de Basto17. Contudo, apesar dos 

eventos promocionais levados a cabo em torno deste tipo de produtos, sobretudo pelos municípios, 

a sua expressão comercial é reduzida e localizada no tempo. As unidades de laboração licenciadas 
                                                 
17 As áreas geográficas de produção de alguns tipos de fumeiro de Vinhais estendem-se ao concelho de Mondim de 
Basto. 
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são inexistentes, factor que condiciona a sustentabilidade do sector. Importa pois estimular o 

aparecimento de uma “quasi-indústria” local em torno deste tipo de produtos.  

A produção de queijo no Baixo Tâmega está associada à produção caprina das serras do 

Marão e Aboboreira. Como produtos tradicionais associados à produção de leite e queijo de cabra 

surgem referências ao queijo de cabra em Celorico de Basto e aos “Queijinhos da Serra”, um queijo 

fresco com tradição e história na Serra da Aboboreira. Por razões diversas estes produtos 

encontram-se em franco declínio, muito próximos da extinção. Numa óptica de valorização de 

produtos tradicionais regionais e de preservação da paisagem rural nas zonas montanhosas do Baixo 

Tâmega é de extrema importância a (re)descoberta destes produtos. As queijarias licenciadas são 

também inexistentes.  

O fabrico de pão é também uma actividade tradicional em todo o Baixo Tâmega. Destacam-

se pela sua tipicidade “o Pão de Padronelo”, o “Pão Caseiro do Marco” e a “Broa Caseira”. 

Também neste sector a actividade de transformação tradicional tem vindo a reduzir-se e os produtos 

a perder especificidade. O “Pão de Padronelo” é, eventualmente o produto com maior notoriedade 

mas a sua produção está restrita a três unidades de laboração industrializadas. Inovar e incrementar 

a produção do sector, sem por em causa a tipicidade e especificidade dos produtos, é o desafio a 

vencer, tendo em vista a sua valorização comercial. 

A produção de compotas (laranja, cereja, framboesa, marmelada, geleia de marmelo) e 

licores diversos poderia constituir uma excelente forma de acrescentar valor a um vasto leque de 

microproduções da região. Mas também aqui a transformação destes produtos revela dificuldade em 

sair da esfera doméstica. O modo de produção biológico poderia ser um factor de diferenciação 

destes produtos. 

6.5.2. Promover a aproximação dos produtos ao mercado 

Salvo raras excepções (caso do vinho, panificação e doçaria), chegar ao mercado parece 

constituir o principal problema da generalidade dos produtos tradicionais do Baixo Tâmega. 

Através da promoção de eventos de tipo diverso, com destaque para as feiras de produtos regionais, 

os municípios têm vindo a desenvolver um grande esforço no sentido de promover o acesso ao 

mercado dos produtos tradicionais. Promover a melhoria dos processos de comercialização dos 

produtos tradicionais é um dos grandes desafios a vencer no seu processo de valorização. Em 

muitos casos, o problema não está na ausência de procura, mas de oferta. Contudo, é ao nível da 

comercialização que as perspectivas de diversificação e inovação se apresentam mais alargadas. 

Enunciamos um conjunto de acções que podem fazer parte da estratégia: 
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Diversificar circuitos e canais de distribuição 

 Tendo em consideração a natureza dos produtos e a sua dimensão produtiva, o 

estabelecimento de circuitos curtos de comercialização deverá constituir um dos pilares da 

estratégia de valorização. A aproximação entre produtores e consumidores é um objectivo a 

perseguir. Deste modo, as acções a implementar devem incentivar a interacção entre produtores, 

retalhistas e consumidores, suscitando a cooperação em torno de actividades de transformação, 

comercialização e distribuição. Os circuitos curtos de comercialização podem assumir formas e 

profundidades diversas, desde a venda à distribuição retalhista local, restauração, hotelaria e 

Unidades de Turismo em Espaço Rural (TER), passando pela venda directa em feiras e mercados, 

na exploração e ao domicílio. Neste âmbito a realização de mercados de produtores nos centros 

históricos poderia ser uma via a explorar.  

Os circuitos curtos e em particular a venda directa requer conhecimentos em técnicas de 

marketing e comercialização que não estão ao alcance de todos os produtores, pelo que a 

intervenção das organizações de produtores, enquanto facilitadoras dos processos se torna 

fundamental18. Por outro lado, a sensibilização das unidades TER, da restauração, hotelaria e 

distribuição tradicional local, para a valorização dos produtos locais, é algo que está por fazer.  

Acções diversas ao nível da comercialização  

Em matéria de comercialização de produtos regionais (agro-alimentares e de artesanato) 

cometem-se com frequência alguns erros (adaptado de CEARTE, 2007): 1) Acumulação de funções 

desempenhadas pelo produtor ou artesão. Comercializar não é uma actividade fácil, logo deve ser 

feita por especialistas, em regime de exclusividade. Produtores e artesãos devem organizar-se, de 

forma profissional, para a venda dos seus produtos; 2) A não diversificação dos locais de venda. Em 

muitos casos, particularmente no artesanato, as feiras são quase o único local de vendas. Esta 

prática revela desconhecimento das vantagens do uso de múltiplos pontos de venda ou incapacidade 

dos produtores de se confrontarem com novos mercados, novos consumidores, novos ambientes. A 

promoção de uma rede integrada de pontos de venda de produtos regionais, instalados em locais 

específicos e devidamente identificados, parece-nos fundamental numa estratégia de valorização 

deste tipo de produtos. Este tipo de iniciativas adequam a oferta dos produtos regionais a novas 

procuras turísticas que emergem no território; 3) Inexistência de estratégia de médio e longo prazo 

para uma comercialização continuada. De uma forma geral, e na área da comercialização, os 

operadores no sector dos produtos tradicionais locais não definem objectivos, não afectam recursos, 

não adquirem competências, não elegem parceiros, não escolhem caminhos entre as várias 

alternativas possíveis. Formação em matéria de marketing e comercialização é essencial. 4) A ideia 
                                                 
18 Ver Iniciativa PROVE “Por uma Comercialização de Proximidade” 
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de que tratando-se de um produto tradicional ou artesanal se vende de forma fácil. Bem, também 

neste sector de actividade se aplica a filosofia marketing: “os produtos não são vendidos, são 

comprados”. Mudança de atitude e paradigma é fundamental; 5) Falta uma política global de 

comunicação e promoção no sector dos produtos tradicionais e artesanais do Baixo Tâmega. Os 

pequenos produtores artesanais não promovem, não comunicam. Existe a convicção de que o 

simples uso e abuso das palavras artesanato, tradicional, típico, específico, regional, são, por si só, 

suficiente para promover e vender. Comunicar com eficácia requer recursos humanos e financeiros, 

mas sobretudo conhecimento e ética. 

Compromisso de Qualidade  

Não obedecendo a qualquer processo formal de certificação, um processo de valorização de 

produtos tradicionais deve basear-se na melhoria do perfil de qualidade dos produtos, e preocupar-

se em atestar e garantir essa mesma qualidade ao longo do circuito comercial. Assim, importa 

estabelecer a “Carta de Compromisso com a Qualidade” (Cristóvão et al., 2002: 59), que sensibilize 

todos os operadores locais (produtores, distribuidores, restauração, hotelaria, unidades TER) para as 

vantagens de oferecerem produtos locais autênticos. Num contexto de “compromisso com a 

qualidade”, os retalhistas locais, mas sobretudo a gastronomia podem ser uma excelente forma de 

valorização dos produtos, na medida em que potencia a ligação entre produtos locais, cultura e 

turismo. A gastronomia queirosiana em Baião, associada a Eça de Queirós e à sua obra a “Cidade e 

as Serras”, é um bom exemplo a explorar. Para a concretização deste objectivo sugere-se na secção 

seguinte o desenvolvimento da ideia “Compromisso para a Qualidade, Baixo Tâmega Acima de 

Tudo”.  

6.5.3. Melhorar comunicação e promoção  

Qualquer estratégia de valorização de produtos locais deve assentar numa política de 

comunicação e promoção adequada que privilegie a promoção conjunta de produtos e do território. 

A política de comunicação deve ter como principal objectivo o aumento da consciência colectiva 

para o valor intrínseco dos produtos e das vantagens da economia alimentar local para o contributo 

da viabilidade das empresas agrícolas e para a sustentabilidade ambiental, a saúde pública, a cultura 

local e regional e o turismo rural. Tal política de comunicação deve construir-se em torno de quatro 

grandes elementos, normalmente associados aos produtos locais de qualidade de grande valor 

acrescentado. 
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Fonte: LEADER + Magazine, 2005: 9 

Fig. 9. Factores a considerar numa proposta de comunicação e promoção dos produtos locais 
  

As campanhas de marketing, a publicidade conjunta e a associação à marca territorial 

“Baixo Tâmega, Acima de Tudo”  são ferramentas a ter em conta. 

6.5.4. Estabelecer compromisso organizativo  

Ao reflectir sobre as estratégias de valorização para os produtos do Baixo Tâmega devemos 

ter presente que lidamos com uma enorme diversidade de produtos, que possuem em comum a 

pequena dimensão produtiva e que, por isso, reclamam soluções organizativas diferenciadas ao 

longo das fileiras. Na generalidade dos casos, e resultado da atomicidade da produção, a oferta não 

se consegue organizar de forma a responder às necessidades da grande distribuição. Mais do que a 

criação de estruturas novas de concentração da oferta19, que a dimensão económica dos sectores não 

justifica, a solução para resolver muitos dos problemas deste tipo de produtos (em especial ao nível 

da agricultura e do artesanato) passa por maior dinamismo das organizações sectoriais existentes20, 

pela diversificação dos processos de comercialização, e pela melhoria da articulação e trabalho em 

parceria entre as diferentes organizações de cariz sócio-profissional ou sócio-económico, com 

destaque para associações de produtores (dos diferentes sectores de actividade), cooperativas e 
                                                 
19  O Projecto “Produtos Tradicionais de Basto – Entreposto Comercial” era uma das componentes do “Pacto para o 
Desenvolvimento do Baixo Tâmega”. 
 
20 De realçar o trabalho desenvolvido pelo Casa do Lavrador em Celorico de Basto ao nível da concentração da oferta e 
melhoria dos processos de comercialização dos produtos agrícolas do concelho. 

 

PRODUTOS LOCAIS 
DE GRANDE VALOR 

ACRESCENTADO

CARē CTER LOCAL 
(Eco-sustentabilidade) 
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QUALIDADE 
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artesanal da matˇria-prima 
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ORIGINALIDADE 
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(design, forma e fun¨ ‹o) . 

TIPICIDADE 
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cultura locais/regionais. 
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Associações de Desenvolvimento Local (ADL) com intervenção no território da AMBT. Como 

salientam Cristóvão et al. (2002: 57), as iniciativas intermunicipais terão melhores condições para 

assegurar a escala necessária à eficácia e sustentabilidade dos projectos de valorização. Listar um 

conjunto de acções a implementar, mais ou menos vasto, é, relativamente fácil. Difícil é 

implementá-las no terreno. Temos consciência que a valorização dos recursos do território do Baixo 

Tâmega não acontecerá se não houver dinamismos e lideranças plenamente assumidas. Para a 

concretização desta ideia sugerimos na secção seguinte a contituição do “Grupo de Acção  para a 

Valorização dos Recursos Endógenos do Baixo Tâmega” (GAVRE-bt).  
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

Na introdução apresentamos uma visão global sobre o Estudo. Na segunda secção 

descrevemos as actividades realizadas. Segue-se a apresentação de alguns conceitos fundamentais 

para este trabalho como o de tipicidade e tradicionalidade. Na quarta secção faz-se uma breve 

caracterização do território e das actividades aqui em análise. O processo de selecção dos produtos a 

qualificar surge na quinta secção. Na sexta apresentamos o quadro de estratégias de valorização dos 

produtos do território. Finalmente é altura de apresentar as conclusões do estudo e dar ênfase a 

algumas propostas/sugestões que decorrem dele visando a valorização dos produtos do território.  

7.1. Conclusões 

O território da AMBT estende-se por seis concelhos com uma área de 1.272,84 km2. A 

densidade populacional de 119,4 hab/km2. A perda de população tem sido uma constante nas 

últimas décadas, com excepção dos concelhos de Marco Canaveses e Amarante. Estamos perante 

um território envelhecido, com uma elevada percentagem de população residente sem actividade 

económica (60%), com empregos em sectores de baixa competitividade. O sector primário tem 

vindo a sofrer uma queda bastante acentuado nas últimas décadas ocupando 7% da população em 

2001.  

Do ponto de vista agrícola, o território caracteriza-se por apresentar uma dominância das 

pequenas explorações familiares, com uma multiplicidade de produções dispersas no território, 

realizadas por agricultores idosos e com baixo nível de instrução. Uma parte importante da 

produção destina-se ao auto-consumo e à venda para mercados informais, não chegando muitas 

vezes ao mercado. O vinho verde surge como excepção, foi a actividade que mais se modernizou 

com o surgimento de dezenas de novos produtores com marca própria e a procura de novos 

mercados. 

Identifica-se no território um elevado número de produtos agro-transformados (fumeiro, 

queijaria, compotas), mas são muitos escassos os produtos que asseguram presença regular no 

mercado. O fumeiro de Baião e de Cabeceiras de Basto apresenta alguma notoriedade, que lhe tem 

sido conferida pelas feiras anuais e inclui vários produtos como a alheira, salpicão, chouriço, 

linguiças, morcelas e presuntos. Contudo as unidades de laboração licenciadas são inexistentes o 

que condiciona a sustentabilidade destas actividades. Exceptuando as carnes de bovino, com 

destaque para as carnes Barrosã e Maronesa, os restantes produtos não tem grande expressão 

comercial. Este facto traduz, em certa medida, a incapacidade dos operadores das fileiras em evoluir 
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no processo de transformação, em melhorar o perfil de qualidade dos produtos e na passagem de um 

lógica de auto-consumo, para uma lógica de mercado.  

O Baixo Tâmega foi rico em artesanato, mas esta actividade encontra-se em declínio, sendo 

praticado por um reduzido número de pessoas, muitas delas de idade avançada. O elevado preço dos 

produtos e a sua moderada procura, a escassez de matéria-prima, entre outros, são algumas das 

razões que contribuem para a situação. Subsistem contudo algumas actividades com alguma 

dinâmica e notoriedade em particular as bengalas de Gestaçô e a tecelagem em linho nas Terras de 

Basto. A olaria negra de Gondar é uma actividade artesanal com muita história. De destacar ainda 

os bordados em fio de ouro de Celorico de Basto, ou os “bordados da lixa” que inclui algumas 

freguesias de Amarante.  

As potencialidades gastronómicas do território são elevadas, atraindo muitas pessoas de fora 

da região que aí se deslocam para provar pratos tradicionais. Alguns dos pratos muito procurados 

são: cabrito assado mais a norte e o anho assado com arroz de forno mais a sul; os pratos de “milhos 

ricos” são um dos mais típicos dos concelhos de Basto; O verde ou bazulaque é típico nos 

concelhos mais próximos do Douro. A riqueza gastronómica traduz-se na importância ao nível do 

emprego do sector da restauração. O aprovisionamento dos restaurantes locais com produtos típicos 

de qualidade é um dos desafios maiores com que a gastronomia local terá de se confrontar num 

futuro próximo. Sem bons produtos locais não poderá manter-se a gastronomia típica do território. 

Há, por isso, que aumentar a utilização dos produtos locais na gastronomia oferecida pela 

restauração do território. Esta será seguramente uma das estratégias a seguir para a valorização dos 

produtos locais. 

O território é também muito rico em doçaria regional. A doçaria encontrada é muito diversa, 

pelo que vamos aqui enunciar aqueles que surgem como mais relevante: doces conventuais de 

Amarante (lérias, papos de anjo, foguetes, brisas do Tâmega, bolos de S. Gonçalo); Biscoito da 

Teixeira, originário de Baião mas que se produz em toda a AMBT; doces de Lenteirões ou Freixo 

no Marco Canaveses, onde existe uma forte tradição na produção e venda de doçaria. Nos 

concelhos de Basto encontramos cavacas, galhofas, pão-de-ló seco, rosquilhos, muitos deles 

fabricados em Mondim Basto. Ao nível da panificação merece destaque o pão de Padronelo em 

Amarante, o pão caseiro do Marco de Canaveses e a broa caseira de Baião e Mondim de Basto.  

A caça e a pesca, ainda que não tenham sido analisadas neste estudo, são outras das 

potencialidades do território que atraírem muitas pessoas, em especial nas Terras de Basto. 

Contudo, o facto de actualmente haver boas acessibilidades para este território faz com que os 

visitantes regressem a casa no mesmo dia, deixando sobretudo mais valias na restauração. 

Um dos objectivos deste Estudo era a escolha de um conjunto de produtos com 

potencialidades para uma possível certificação. O processo de selecção implicou a adopção de um 
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conjunto de critérios que passamos a apresentar: exclusão dos produtos já qualificados ou em 

processo de qualificação; afastamento dos produtos com baixa tipicidade e reduzida dimensão 

económica; eliminação dos pratos gastronómicos, por impossibilidade de qualificação. Para além 

disto, procuramos ainda dar uma maior ênfase às seguintes variáveis: distribuição dos produtos pelo 

território; inclusão dos produtos com maior abrangência territorial; equilíbrio do número de 

produtos segundo os tipos; importância sócio-económica relativa; existência de estruturas de 

enquadramento institucional e associativo.  

Pelas razões expostas foram seleccionados seis produtos para os quais se elaboraram 

Cadernos de Especificações que constam como anexos do Relatório Final: Linho das Terras de 

Basto; Bengalas de Gestaçô; Citrinos da Pala; Maçãs de Basto; Doces Conventuais de Amarante e; 

Pão de Padronelo.  

As opções tomadas, visaram sobretudo responder ao caderno de encargos do estudo, e não 

esgotam o leque de produtos com tipicidade e notoriedade encontrados no território, que é 

claramente mais amplo, como se enfatiza ao longo deste Relatório Final. Reconhecemos algumas 

limitações, quer no que diz respeito à lista de produtos seleccionados, quer aos produtos do 

território, pois com excepção sobretudo do vinho, à maioria deles falta dimensão económica o que 

constituirá um obstáculo à valorização dos produtos. Contudo, do ponto de vista local, são produtos 

que no seu conjunto, se revelam de extrema importância para a economia do Baixo Tâmega e, que 

por isso, merecem esforços no sentido da sua valorização. No que respeita à valorização da grande 

diversidade de produtos identificados no território da AMBT há duas vias a explorar: valorização 

pela via institucional e valorização pela intervenção ao nível da fileira.  

A valorização pela via institucional, onde se enquadra a “atribuição” das qualificações 

DOP, IGP, ETG, tem sido uma das vias encontradas para a valorização dos produtos do território. 

Esta estratégia esteve, aliás, na base da elaboração deste Estudo. No entanto, tal estratégia tem 

limitações e uma delas é a reduzida dimensão produtiva e comercial das fileiras. São inúmeros, em 

Portugal, os exemplos de produtos já qualificados que não se encontram no mercado. A protecção é 

um instrumento importante para o reconhecimento e valorização dos produtos. Todavia, em muitos 

casos, tais processos não acrescentam mais valias para os produtores. Por outro lado, há que apostar 

muito mais no modo de produção biológico. O Baixo Tâmega apresenta um grande potencial de 

produção por esta via, mas está ainda praticamente tudo por fazer. 

Atendendo às especificidades do território, elevado número de produtos produzidos em 

pequena escala, dispersos no território, com pouca visibilidade, urge encontrar outras vias para a 

valorização dos seus produtos. Assim, parece-nos essencial dar maior prioridade às estratégias de 

valorização dos produtos, pela intervenção ao longo da fileira. A valorização do tipo de produtos 

em causa no território da AMBT, reclama o recurso a um conjunto de acções integradas e 
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complementares entre si que se podem agrupar da seguinte forma: i) Organização de oferta; ii) 

Estímulo da transformação local dos produtos; iii) Promoção da aproximação ao mercado; iv) 

Comunicação e promoção.  

Neste tipo de processos as organizações sectoriais21 são actores chave no dinamismo, na 

diversificação dos processos de comercialização, na melhoria da articulação e trabalho em parceria, 

entre as diferentes organizações de cariz sócio-profissional ou sócio-económico, com destaque para 

associações de produtores.  

Nesta óptica de valorização é justo reconhecer o bom trabalho desenvolvido pelas 

autarquias, de forma isolada ou em parceria com associações, na promoção e no apoio à 

comercialização dos produtos locais. São exemplos destas acções a criação de espaços (mercados) e 

de eventos (feiras) para a venda de produtos locais. Muitos destes eventos são claramente uma das 

imagens de marca dos concelhos.  

Até aqui centramos a estratégia da valorização produtos locais que resultam das quatro 

actividades em análise. Contudo, a valorização das actividades referidas, faz maior sentido se 

articuladas com outras potencialidades e actividades que não foram consideradas neste estudo, por 

exemplo, o património arquitectónico e natural, a caça e a pesca e que são essências para o 

desenvolvimento de uma estratégia de promoção do turismo em meio rural.  

7.2. Propostas e sugestões  

Para finalizar deixamos aqui algumas propostas ou sugestões conducentes à valorização dos 

produtos do Baixo Tâmega, As propostas destinam-se em primeiro lugar aos inúmeros produtos do 

território e, em segundo lugar, mais especificamente aos seis produtos acima seleccionados para 

qualificação. São propostas que aqui deixamos para reflexão e eventual implementação se forem 

consideradas pertinentes.  

 
Promover a transformação dos produtos no território  
 

Como vimos, escasseiam no território as unidades de transformação licenciadas dos 

produtos agrícolas e animais, seja para a produção do fumeiro, queijos ou outros produtos. Há que 

incentivar e dinamizar o surgimento de unidades de transformação que permitam criar emprego, 

aumentar as mais valias para o território e permitir o abastecimento de restaurantes e a venda a 

visitantes de produtos agro-transformados do território.  

                                                 
21 De realçar o trabalho desenvolvido pelo Casa do Lavrador em Celorico de Basto ao nível da concentração da oferta e 
melhoria dos processos de comercialização dos produtos agrícolas do concelho. 
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Criar mercado de produtos do Baixo Tâmega  

Sem prejuízo dos eventos sazonais de valorização e promoção dos recursos locais que em 

conjunto se realizam no território da AMBT ou, de forma mais ou menos isolada em cada um dos 

municípios, sugere-se a criação e desenvolvimento do conceito “Mercado de Produtores do Baixo 

Tâmega” (MPBT),  a ter lugar, de forma regular, no centro histórico dos principais centros urbanos 

da AMBT. Este tipo de eventos, prática comum nos Estados Unidos e em diferentes países da União 

Europeia, parece uma boa forma de aproximar produtores de consumidores e associar os produtos 

locais de qualidade à cultura e ao património local. Simultaneamente pode constituir um mecanismo 

de segmentação do mercado atingindo nichos mais valorizadores.  

Promover rede integrada de pontos de venda de produtos regionais 

A promoção de uma rede integrada de pontos de venda de produtos regionais, instalados em 

locais específicos e devidamente identificados, parece-nos fundamental numa estratégia de 

valorização deste tipo de produtos. De assinalar que o Projecto “Casas de produtos tradicionais do 

Baixo Tâmega” era, tal como o presente estudo, uma das componentes do “Pacto de 

Desenvolvimento do Baixo Tâmega”.  

Constituir Grupo de Acção  para a Valorização dos Recursos Endógenos do Baixo Tâmega 
No sentido de concretizar a estratégia de valorização referida na secção 6 propomos a 

constituição do “Grupo de Acção para a Valorização dos Recursos Endógenos do Baixo Tâmega” 

(GAVRE-bt). O objectivo deste grupo é o de fomentar sinergias entre sectores, potenciar a 

promoção de “cabazes de produtos”, promover a formação sectorial aplicada, dinamizar estruturas 

associativas profissionais e interprofissionais; dinamizar a promoção conjunta de projectos e 

iniciativas de valorização. Em suma, um grupo dinamizador, facilitador e aglutinador de vontades, 

ideias e projectos com o objectivo de elaborar e implementar o Programa de Valorização 

Económica de Recursos Endógenos do Baixo Tâmega (PROVERE-bt), apresentando a sua 

candidatura a financiamento no âmbito dos programas de apoio em vigor 

Relativamente aos seis produtos a qualificar vamos apresentar algumas ideias para discussão 

e reflexão de possíveis vias para a valorização específica destes produtos.  

Bengalas de Gestaçô e Linho das Terras de Basto 

A primeira medida para a valorização e defesa do património artesanal e cultural que 

representam a Bengala de Gestaçô e o Linho das Terras de Basto para a região do Baixo Tâmega 

passariam pela criação da “Confraria do Artesanato do Baixo Tâmega”. 

As peças de artesanato produzidas na Região podem vir a obter valor acrescentado se 

associarem os aspectos tradicionais da sua manufactura com design e decoração moderna, 
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incorporando metais nobres e pedras preciosas que as tornem obras de arte para utilização na 

decoração das casas. A utilização de séries de decoração poderia funcionar como um incentivo para 

a colecção. A utilização de um ou vários artistas plásticos de renome para conceber as decorações, 

seria uma via a explorar para relançar o negócio e torná-lo importante para a economia local.  

Criar decoração específica que funcione como símbolo de poder para cargo político ou 

institucional, como por exemplo, “Presidente de Câmara Municipal”, “Presidente de Junta de 

Freguesia”, “Membro da Assembleia Municipal”, “Professor Universitário”, seria outra hipótese a 

considerar.   

A valorização das bengalas ligadas à queima das fitas poderia ser melhorada através da 

organização de um concurso entre as escolas de design tendo em vista encontrar um desenho 

específico identificador cada um dos cursos e ano lectivo. Promover a utilização de bengalas 

próprias para cada uma das fanfarras das corporações de bombeiros (colocar decoração única para 

cada corporação). Fomentar a tradição local de fazer queima de fitas no 4.º ano e 9.º ano de 

escolaridade.  

O mesmo poderia acontecer com o linho que tivessem design moderno e valores de 

transacção mais acessíveis. Ligar a utilização do artesanato em eventos queirosianos ou 

eventualmente ligados a outros vultos culturais da região do Baixo Tâmega, traduzindo-os em 

merchandising que fossem promovidos de forma planeada através de Plano de Marketing específico 

para o efeito.  

Algumas destas ideias poderiam ser financiadas com verbas do Eixo 3 do PRODER, visando 

promover o interesse das empresas de comercialização do artesanato que já existem na região ou em 

alternativa fomentar o aparecimento de outras empresas que venham a fazer este trabalho. 

 
Maçãs de Basto e Laranjas da Pala 

Fazer protocolo entre a AMBT e empresas de comercialização de frutas com o objectivo 

destas assumirem a sua comercialização, responsabilizando-se a AMBT pela promoção junto dos 

potenciais agricultores desta oportunidade de negócio resultante das duas IGP's. Por exemplo, 

abordar empresas que pretendem construir um entreposto hortofrutícola no Vale do Sousa. 

Elaborar e implementar um Plano de Divulgação que passe por, formatar a informação a 

veicular nas sessões de apresentação pública. Promover a visita ao terreno para avaliar as suas 

condições edafoclimáticas para estas culturas, ajudar os interessados na apresentação de 

candidaturas às ajudas previstas no PRODER.  
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Doces Conventuais de Amarante e Pão de Padronelo 

Aproveitar os circuitos comerciais já existentes incentivando os operadores a proceder à 

comercialização conjunta dos produtos. Estudar a possibilidade de se juntarem outros produtos 

alimentares tradicionais da região como o vinho verde, a carne maronesa entre outros. Se necessário 

promover através da AMBT as ajudas previstas no Eixo 3 do PRODER para apoiar as empresas 

existentes de comercialização de produtos alimentares de qualidade ou fomentar a criação de 

empresas que se venham a dedicar a esta actividade.  

Promover estes produtos nas feiras e romarias dos concelhos da Região e criar um conjunto 

de eventos nas zonas urbanas de Portugal e Espanha que possam ajudar as empresas de distribuição 

e comercialização a melhorar o seu negócio.   
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Anexo 1 – Guião de entrevista 
Estudo de Identificação de Produtos Tradicionais com Tipicidade e Potencialidades 

Económicas  
 

Entrevista aberta a técnicos e responsáveis institucionais 
 

Entidade Inquirida: _____________________ 

Data de Inquirição: _____________________ 

Concelho: _____________ 

Freguesia: _____________

 

1 – Quais as potencialidades económicas do concelho nos sectores agrícola, agro-

industrial, gastronomia e artesanato? (Listar livremente os produtos por cada um dos sectores. É 

importante chamar a atenção dos inquiridos para toda a gama de produtos com potencial de valorização, 

mesmo os que actualmente não são produzidos para o mercado ou que, embora importantes no passado, 

hoje tenham desaparecido ou quase). 

Agricultura/Pecuária Agro-industriais (transformados) 
 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
---------------------------------- --------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
 ------------------------------------------- 
 ------------------------------------------- 
 ------------------------------------------- 
--------------------------------------------
--------------------------------------------
 ------------------------------------------- 

Gastronomia Artesanato 
 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 

 
------------------------------------------- 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 

Outros 
 ----------------------------------------- 
 ----------------------------------------- 

 ------------------------------------------ 
 ------------------------------------------ 
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2 – Algumas actividades económicas tradicionais e emblemáticas do concelho 

têm vindo a regredir e a perder importância.  

 Que actividades? ____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Que razões explicativas de âmbito local se poderão apontar? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
3 – Tendo em consideração as potencialidades do concelho e na perspectiva de 

responder a potenciais novas procuras turísticas em que produtos se deveria apostar? 
(Listar 6 produtos por ordem de importância. Ordenar por ordem crescente, sendo 1 o mais importante. 

Escrever o número atribuído no quadrado em branco) 

Produtos 
 

 ----------------------------------------  --------------------------------------------
 ----------------------------------------  --------------------------------------------
 ----------------------------------------  --------------------------------------------

 

4 – Para os produtos referidos anteriormente quais as principais Forças e 

Potencialidades, Fraquezas e Estrangulamentos  

Forças e potencialidades: __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Fraquezas e estrangulamentos: _____________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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5 – Operadores (produtores, transformadores, distribuidores, restauração…) com 

potencial (dimensão física e económica, notoriedade…) e a sua localização (concelho e 

freguesia) 

PRODUTO____________________ 

Operadores (Nome) Localização (Concelho, Freguesia) 
 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 

 

PRODUTO____________________ 

Operadores (Nome) Localização (Concelho, Freguesia) 
 
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
------------------------------------------- 

 

6 – Que medidas e acções a instituição que representa tem desenvolvido com o objectivo 

de valorizar e promover os produtos tradicionais da sua área de 

influência:________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Nota: este questionário refere-se apenas aos produtos dos Concelhos do Baixo Tâmega. 
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Anexo 2: Levantamento dos produtos 

Classificação Produto Certificação e outras 
informações 

Agrícola Apicultura 
DOP Terras Altas do 

Minho 
Agrícola Aves de Capoeira (galinha pedrês) n.e. 
Agrícola Batata n.e. 

Agrícola Cabrito 
IGP Terras Altas do 

Minho 
Agrícola Cabrito serrano n.e. 
Agrícola Carne  Maronesa DOP Maronesa 
Agrícola Carne Arouquesa DOP Arouquesa 
Agrícola Carne Barrosã DOP Barrosã 
Agrícola Castanha (Canadelo, Teixeiró, etc.) n.e. 
Agrícola Cebola n.e. 
Agrícola Centeio n.e. 
Agrícola Cereja da Faia n.e. 
Agrícola Coelhos n.e. 
Agrícola Cogumelos n.e. 

Agrícola Cordeiro 
IGP Cordeiro do 

Barroso 
Agrícola Ervas aromáticas e medicinais n.e. 
Agrícola Feijão Pedido de certificação 
Agrícola Gado caprino n.e. 
Agrícola Gado ovino n.e. 
Agrícola Floricultura n.e. 
Agrícola Kiwi n.e. 
Agrícola Laranja (Pala, Sande, etc.) n.e. 
Agrícola Limão n.e. 
Agrícola Linho n.e. 
Agrícola Maçã variedades regionais (Pipo de Basto, verdeal, porta da loja,) n.e. 
Agrícola Medronheiro n.e. 
Agrícola Melão casca-de-carvalho Pedido de certificação 
Agrícola Milho n.e. 
Agrícola Oliveira n.e. 

Agrícola Porco (bísaro, etc.) 
DOP Carne de Bísaro 

Transmontano 
Agrícola Produção de leite (vaca, cabra, ovelha, etc.) n.e. 
Agrícola  Truta em viveiro n.e. 

Agro-alimentar Aguardente n.e. 
Agro-alimentar Azeite n.e. 
Agro-alimentar Broa (milho, centeio e mistura) n.e. 
Agro-alimentar Compotas, geleia e marmelada n.e. 
Agro-alimentar Fumeiro (S. Gonçalo, Baião, Terras de Basto, etc.) n.e. 
Agro-alimentar Licores  n.e. 
Agro-alimentar Moagem de cereais n.e. 

Agro-alimentar 
Pão (caseiro, de milho, Padronelo, Tojeira, escuro, sêmea de Moure, 
etc.) n.e. 

Agro-alimentar Queijo (cabra, queijinhos da serra, etc.) n.e. 
Agro-alimentar Vinagre de vinho n.e. 

Agro-alimentar 
Vinho Verde (biológico, espadeiro de Basto, palhete, tinto, Marco, 
Gatão, etc.) DOC 

Agro-alimentar Vinhos espumantes n.e. 
Artesanato Bengalas de Gestaçô n.e. 
Artesanato Bonecas de folhelho n.e. 
Artesanato Bordados das Terras de Sousa (Freixo de Cima, Figueiró, Fridão, Pedido Certificação 



Estudo de Identificação de Produtos Tradicionais com Tipicidade e Potencialidades Económicas 
 

 78

Telões, …) 
Artesanato Bordados em linho n.e. 
Artesanato Calçado (tamanco, socos, sapatos, etc.) n.e. 
Artesanato Cantaria (granito, etc) n.e. 
Artesanato Capas e mantas em burel n.e. 
Artesanato Carpintaria n.e. 
Artesanato Cerâmica n.e. 
Artesanato Cestas (giesta piorna, vime, carvalho, etc.)  n.e. 
Artesanato Artesanato em palha (chapéus, abanadores e outros objectos) n.e. 
Artesanato Cobertores (manta de Pisão, manta de papa, manta de trapos, etc.) n.e. 
Artesanato Colchas e toalhas em linho n.e. 
Artesanato Couros e outros trabalhos em pele n.e. 
Artesanato Croças n.e. 
Artesanato Esculturas (madeira, etc.) n.e. 
Artesanato Ferraria n.e. 
Artesanato Fiação n.e. 
Artesanato Instrumentos musicais n.e. 
Artesanato Latoaria (estanho, cobre e latão) n.e. 
Artesanato Miniaturas diversas n.e. 
Artesanato Marionetas n.e. 
Artesanato Molhelhas n.e. 
Artesanato Olaria negra de Gondar n.e. 
Artesanato Rendas n.e. 
Artesanato Rocas e fusos n.e. 
Artesanato Sabonetes n.e. 
Artesanato Santos em madeira n.e. 
Artesanato Tanoaria n.e. 
Artesanato Tecelagem de linho, estopa e lã n.e. 
Artesanato Trabalho com flores e frutos secos n.e. 
Artesanato Trabalhos em lã (luvas e meias) n.e. 

Gastronomia Aletria n.e. 

Gastronomia Anho assado com arroz de forno 
Confraria do Anho 

Assado 

Gastronomia Arroz de bacalhau com pataniscas 
Comeres como há cem 

anos* 
Gastronomia Arroz de cabidela com pica no chão n.e. 

Gastronomia Arroz de favas 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Arroz de favas com frango alourado 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Arroz de feijão com pataniscas n.e. 

Gastronomia Arroz de feijão vermelho com moira 
Comeres como há cem 

anos 

Gastronomia Arroz de forno com frango e batatas assadas 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Arroz de frango n.e. 

Gastronomia Arroz de hortos com pastelão 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Bacalhau à Custódia n.e. 
Gastronomia Bacalhau à Frexieiro n.e. 
Gastronomia Bacalhau à Zé da Calçada n.e. 
Gastronomia Bacalhau à Zé do Pipo n.e. 

Gastronomia Bacalhau assado na brasa com batatas a murro 
Comeres como há cem 

anos 

Gastronomia Bacalhau com Pimentos e Grão-de-bico 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Batatas da "Tia Maria" com sardinha frita da pequenina 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Batatas guisadas à jardineira Comeres como há cem 
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anos 

Gastronomia Batatas guisadas com badanas de bacalhau 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Biscoito da Teixeira n.e. 
Gastronomia Biscoito de Soalhães (m.q. Biscoito Duriense) n.e. 
Gastronomia Bola de Carne n.e. 
Gastronomia Bolo da Prima n.e. 
Gastronomia Cabra no Pote (Chanfana) n.e. 
Gastronomia Cabrito assado c/ batatas e arroz n.e. 
Gastronomia Caldo de Castanhas n.e. 
Gastronomia Caldo de Farinha n.e. 

Gastronomia Caldo de Galinha com Fígado e Moela 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Caldo de Perdiz n.e. 

Gastronomia Carne Assada à Moda da Luiza 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Cavacas do Passal n.e. 
Gastronomia Cavacas de Santa Marinha do Zêzere n.e. 
Gastronomia Cavacas de Mesquinha n.e. 
Gastronomia Rosquilhos n.e. 
Gastronomia Cebola com sal n.e. 
Gastronomia Cebola do taco n.e. 
Gastronomia Couves com feijões n.e. 
Gastronomia Couves com feijões (toucinho) n.e. 

Gastronomia 
Cozido (Carnes variadas de porco, vitela e frango acompanhado com 
predominância da hortaliça, batatas cozidas e arroz) 

Comeres como há cem 
anos 

Gastronomia Cozido à Portuguesa n.e. 

Gastronomia Creme Queimado 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Doces Conventuais (lérias, foguetes, brisas do Tâmega, cavacas, etc.) n.e. 
Gastronomia Doces de Lenteirões ou Freixo n.e. 
Gastronomia Galhofas n.e. 
Gastronomia Feijoada n.e. 
Gastronomia Fricassé de pato com canela n.e. 

Gastronomia Fricassé de ave 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Grelhados na brasa de carne de porco com arroz solto de legumes 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Javali estufado e no pote n.e. 
Gastronomia Lampreia n.e. 
Gastronomia Mexidos n.e. 

Gastronomia Língua estufada (Guisada) 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Lombo assado 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Massa com feijão e bocados de carne de porco e frango 
Comeres como há cem 

anos 

Gastronomia Massa de feijão branco e bacalhau frito 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Mel "milharos" (doce) n.e. 
Gastronomia Milho de Sarrabulho n.e. 
Gastronomia Milhos Pobres (um só tipo de carne) n.e. 
Gastronomia Milhos Ricos (vários tipos de carne) n.e. 

Gastronomia Muge frito com arroz solto de legumes 
Comeres como há cem 

anos 

Gastronomia Ovos com chouriço 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Pão caseiro do Marco (carnes e fumeiro) n.e. 
Gastronomia Pão com chouriço n.e. 
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Gastronomia Pão podre n.e. 
Gastronomia Pão-de-ló ensopado n.e. 
Gastronomia Pão-de-ló seco n.e. 
Gastronomia Papas de sarrabulho n.e. 

Gastronomia Pastéis de Nata 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Perna de vitela assada 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Posta barrosã DOP Barrosã 
Gastronomia Posta galega (m. q. minhota) n.e. 
Gastronomia Posta arouquesa DOP Arouquesa 
Gastronomia Posta mirandesa n.e. 
Gastronomia Posta maronesa DOP Maronesa 
Gastronomia Rebuçados de açucar n.e. 
Gastronomia Rojões n.e. 

Gastronomia Rojões com batatas cozidas ou arroz solto de legumes 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Sardinha de escabeche n.e. 
Gastronomia Sardinha em pão de milho n.e. 
Gastronomia Sarrabulho (doce) n.e. 

Gastronomia Sopa Juliana 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Sopa Seca 
Gastronomia 
Queirosiana 

Gastronomia Tomatada (batatas cozidas, sardinha assada e molho de cebolada) 
Comeres como há cem 

anos 
Gastronomia Tripas n.e. 
Gastronomia Truta recheada n.e. 
Gastronomia Verde ou bazulaque n.e. 

Gastronomia Vitela Assada barrosã e maronesa 
DOP Barrosã e 

Maronesa 
Outros Água do Marão n.e. 
Outros Caça n.e. 

m. q. Mesmo que  
n. e. não existe  

          * Casa do Lavrador  
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Anexo 3- Ficha de produto 
 

Estudo de identificação dos produtos tradicionais com tipicidade e potencialidades 
económicas 

 
Objectivo: Selecção dos produtos típicos com potencialidades económicas  
 
Data da entrevista ___________ 

Entidade Inquirida ______________________ ____________________ 

 
 
 

I- Designação do produto 

 

 

 

II- Caracterização Geral 

 

 

 

III- Área de produção  

 

 

 

IV- Tecnologia e Processo de Fabrico 

 

 

 

 


