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Comunicado para a Imprensa 
 
 

QUALIFICA / oriGIn Portugal – na defesa e na promoção dos 
produtores e dos produtos com IG 
 
 
A 7 de Junho, em Santarém, a QUALIFICA constituiu-se como secção portuguesa do Movimento 
Internacional oriGIn – organização não governamental, criada em 2003, para responder ao 
fenómeno crescente das usurpações que afectam as Indicações Geográficas (IG ou, em 
terminologia inglesa, GI).  
 
O oriGIn representa hoje mais de 350 Agrupamentos de Produtores de IGs, provenientes de 
mais de 40 países. 
 
A constituição da secção portuguesa do oriGIn tem como objectivo estruturar ao máximo os 
Agrupamentos de Produtores gestores de IGs, dando-lhes força e capacidade de luta contra 
prepotências, fraudes e usurpações bem como defender e promover as IGs portuguesas em 
todo o mundo, nomeadamente através da rede internacional do oriGIn. 
 

Sendo conhecido que a QUALIFICA visa o desenvolvimento agrícola e rural, através da 

valorização, qualificação, defesa, promoção e dignificação da identidade dos produtos 

tradicionais portugueses e subsidiariamente, dos seus produtores e território, há agora mais 

dois grandes objectivos para a QUALIFICA / oriGIn Portugal: 

a) A consolidação da rede nacional e internacional para a defesa e promoção das 
Indicações Geográficas em Portugal e no Mundo 
 

b) A representação nacional e internacional dos Agrupamentos de Produtores de 

Produtos com IG. 

 

Em consequência, são muitas e não menores as tarefas que esperam a QUALIFICA / oriGIn 

Portugal:   

a) Promover o reconhecimento do papel essencial das IG para o desenvolvimento 
sustentável, e 

  
b) Contribuir para que os Agrupamentos de Produtores possam desenvolver as tarefas de 

gestão das IG e vejam o mercado recompensar os seus esforços, e 
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c) Apoiar os Agrupamentos de Produtores e outros membros a afirmarem-se, junto das 
entidades públicas e privadas, a fim de melhorar quer o sistema de registo quer a 
protecção nacional e internacional das IG, e 
 

d) Lutar contra qualquer tipo de usurpação e de contrafação das IG ou dos produtos que 
delas beneficiam. 

 

As IGs portuguesas (conceito que engloba as IGP e as DOP) são numerosas e beneficiam 

produtos tão diferenciados quanto frutos e produtos hortícolas, carnes e mel, azeitonas e 

azeites, queijos e outros produtos lácteos, enchidos e presuntos, doces e produtos de padaria, 

arroz, vinhos e aguardentes. 

 

A QUALIFICA / oriGIn Portugal – que tem aliás nos seus órgãos sociais vários Agrupamentos de 

Produtores IG - deseja alargar o seu âmbito de actuação e acolherá com gosto todos os membros 

que partilhem a mesma ideia de valorização dos produtos e das produções tradicionais 

portuguesas. 

Santarém, 10.06.2015 
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Ana Soeiro 
Secretária Geral da QUALIFICA 
qualificanasoeiro@gmail.com 
Tel. 965819936 
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