
P R O G R A M A  D E  V A L O R I Z A Ç Ã O

D O S  P R O D U T O S  E  P R O D U T O R E S  L O C A I S

M U N I C Í P I O  D E  A R C O S  D E  V A L D E V E Z



A NOSSA   
MISSÃO

A missão do programa é valorizar e

promover os produtos e os produtores

locais, enquanto elementos essenciais da

ocupação equilibrada do território, da

paisagem e da biodiversidade municipais.



OBJETIVOS



OBJETIVOS

Promoção e valorização dos produtos e produtores locais

Promover e dinamizar a economia local 

Contribuir para a promoção da identidade do concelho e para a sua afirmação territorial

Aumentar a procura dos produtos locais

Alargar e fomentar novas ideias e conceitos de negócio e novos modelos de distribuição e comercialização

Mobilizar a sociedade arcuense para a importância da produção e consumo local

Estimular a adoção de novos comportamentos de responsabilidade social e comunitária

Contribuir para o aumento da visibilidade e venda dos produtos aderentes

Contribuir para a mitigação das consequências económicas da atual crise 



CATEGORIAS DE PRODUTOS



CATEGORIA DE PRODUTOS

Carnes frescas ou processadas e outros produtos de origem animal

Fumeiros tradicionais

Produtos hortícolas, verduras, leguminosas, cereais, frescos ou processados

Frutas frescas ou processadas

Produtos de padaria, doçaria, pastelaria e bolachas

Queijos e derivados

Mel, Marmeladas, Geleias e Compotas

Vinhos Verdes, Vinho Regional Minho e outras bebidas alcoólicas



PRODUTORES 

Benefícios

• FINANCIAMENTO - Os seus produtos são elegíveis para apoio no âmbito do Programa de Apoio aos

Produtores Locais, Comércio e Turismo;

• SELO DA MARCA - utilização do selo com a marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições” nos rótulos,

embalagens e todo o material promocional dos produtos reconhecidos;

• DÍSTICO - Acesso ao dístico de estabelecimento recomendado “Terras do Vez – Sabores e Tradições” se

aplicável;

• PROMOÇÃO - Possibilidade de beneficiar de campanhas de promoção e dinamização da marca “Terras

do Vez – Sabores e Tradições”, assim como em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais;

• ESCOAMENTO/DISTRIBUIÇÃO – Facilidade de escoamento de produtos dentro da rede de apoio aos

produtores locais, comércio e turismo.



CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

Produtores

• ENI, Lda., Sociedades comerciais ou Cooperativas;

• Produzir e comercializar os produtos constantes no Catálogo de Produtos “Terras do Vez –

Sabores e Tradições”;

• Enquadrar-se no setor primário ou no setor secundário;

• As unidades produtivas, obrigatoriamente localizadas em Arcos de Valdevez;

• Ter unidade produtiva legalmente constituída e cumprir as disposições legais ao exercício

da atividade;

• Possuir a situação regularizada perante a autoridade tributária e a segurança social.



CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

Produtos – Primários

• Os produtos têm de cumprir 2 critérios:

i. Pratiquem uma agricultura cumpridora das Boas Práticas Agrícolas e das Boas Condições Agrícolas

e Ambientais;

ii. Explorações pecuárias, privilegiar o sistema semi-intensivo ao ar livre e o sistema extensivo,

respeitando sempre as normas do bem-estar animal;

iii. Detenham explorações enquadradas nas DOP’s, IGP´s, DOC´s circunscritas à região;

iv. Detenham explorações enquadradas na Proteção e Produção Integrada e Modo de Produção

Biológico;

v. Nos produtos de origem vegetal, serem provenientes de variedades locais ou regionais;

vi. Nos produtos de origem animal, serem provenientes de raças autóctones.



CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE

Produtos – Transformados

• Os produtos têm de cumprir 3 critérios:

i. Utilizarem como matéria-prima predominante (> a 50%), produtos produzidos em explorações agrícolas

situadas em Arcos de Valdevez;

ii. Possuírem marca registada;

iii. Possuírem algum tipo de certificação, quer da produção, quer do processo (DOP, IGP, DOC, MPB, Slow

Food, qualidade, ambiente, HACCP, etc.);

iv. Utilizar métodos de transformação, conservação e maturação, assentes no conhecimento e receituário

tradicional, associados à gastronomia e saber fazer ancestral arcuense;

v. Utilizar método de embalamento e distribuição, tradicionais;

vi. Produzirem produtos genuínos e inovadores, mas claramente ligados às tradições, aos saberes, usos e

costumes arcuenses.



PRODUTORES 

Obrigações

• Cumprir integralmente as Normas de Produção definidas para os seus produtos;

• Disponibilizar sempre que solicitado, pela Câmara Municipal, qualquer informação relativa ao sistema de autocontrolo de produção e documentos de

certificação;

• Publicitar a distinção nos seus rótulos e / ou colocação de um dístico nos seus estabelecimentos comerciais, de forma explícita e visível aos clientes, de

acordo com o modelo a definir pela Câmara Municipal;

• Zelar pelo bom nome e credibilidade da marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”;

• Informar imediatamente a Câmara Municipal, sempre que por qualquer motivo, não consiga cumprir com algumas das suas obrigações;

• Manter devidamente organizado todos os documentos suscetíveis de comprovar as informações e declarações prestadas no âmbito do atual

regulamento ;

• Cumprir com ética e lealdade toda a cadeia produtiva e de transformação, desde a quinta ao prato, em total respeito pelo bem-estar animal, pelo

ambiente e pelos consumidores.

• Participar de forma agregada em eventos locais, regionais, nacionais e internacionais de dinamização da marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”



CANDIDATURAS  

Apresentação 

• As condições específicas da candidatura são definidas por deliberação da Câmara Municipal.

• As candidaturas são apresentadas nos Serviços da Câmara Municipal ou por via digital, utilizando os

formulários disponíveis na página www.cmav.pt/p/valorizar, com os seguintes elementos:

a) Cópia de início da atividade

b) Cópia da certidão de registo comercial

c) Licenciamento

d) Certificações, se aplicável

e) Declaração de não dívida perante a AT e SS

f) RCBE – quando aplicável

g) Outros comprovativos que possam aferir o cumprimento dos critérios, se aplicável

http://www.cmav.pt/p/valorizar


CANDIDATURAS  

Decisão

• Os candidatos são avaliados, com base na informação prestada no formulário de candidatura e nos documentos de

suporte anexos ao referido formulário;

• Após verificação das condições de admissibilidade , compete aos Serviços Municipais, elaborar parecer técnico

fundamentado e assente nos critérios enunciados;

• Compete à Câmara Municipal de Arcos de Valdevez a decisão de reconhecimento de produto com a marca “Terras

do Vez – Sabores e Tradições”, mediante análise do parecer técnico dos Serviços e o parecer do Comité de

Acompanhamento;

• A decisão da Câmara Municipal relativa ao pedido de adesão ao Catálogo, é comunicada ao produtor;

• Caso a decisão a tomar seja desfavorável, os candidatos podem no prazo de 10 dias úteis, pronunciar-se em sede de

audiência prévia;

• A formalização da admissão dos produtores ao Programa de Valorização dos Produtos Locais e o reconhecimento de

produtos com a marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, oficializa-se através da assinatura de um Termo de

Aceitação.



COMITÉ DE ACOMPANHAMENTO

O Comité de Acompanhamento tem por objetivo dar parecer sobre a integração dos produtos
e dos seus produtores no Catálogo de Produtos “Terras do Vez, Sabores e Tradições”.

O Comité de Acompanhamento é composto por:

Cooperativa Agrícola de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca

Associação dos Vinhos de Arcos de Valdevez 

INCUBO – Incubadora de Iniciativas Empresariais Inovadoras 

ARDAL – Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima 

ACIAB – Associação Comercial e Industrial de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez



MARCA

“TERRAS DO VEZ – SABORES E TRADIÇÕES”

O Catálogo de Produtos “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, será reconhecido
visualmente pela marca “Terras do Vez – Sabores e Tradições”, cujas normas de utilização
gráfica.

Todos os produtores que participem em qualquer uma das ações organizadas no âmbito do

presente Programa, devem colocar nos seus produtos, ou nos contrarrótulos dos seus

produtos, elementos identificativos desta marca coletiva.

Todos os produtores, com estabelecimento comercial aberto ao público, que participem

em qualquer uma das ações organizadas no âmbito do presente Programa, devem colocar

um dístico desta marca coletiva, em local bem visível do seu estabelecimento



PROGRAMA DE APOIO AOS PRODUTORES 

LOCAIS, COMÉRCIO E TURISMO 
DR, 2ª série, Regulamento nº 920/2021, de 19 outubro 2021

Promoção da competitividade e inovação nos setores dos produtos locais, do comércio, da
restauração e da hotelaria arcuense, através da utilização de produtos com o selo da marca
“Terras do Vez – Sabores e Tradições”;

Estratégia de comercialização dos produtos locais com vantagens para todos os agentes

envolvidos;

Estímulo ao consumo de produtos locais e sua utilização predominante na gastronomia
arcuense;

Incentivo não reembolsável , correspondente a 25% do montante relativo à aquisição de
produtos arcuenses com o selo da marca “Terras do Vez” (majoração de 50% se produtos
certificados em MPB, DOC, DOP, IGP e Arca dos Sabores da Fundação Slow Food
Internacional), não excedendo anualmente 1,200 euros por promotor.



OBRIGADO

geral@cmav.pt

www.cmav.pt/p/valorizar

258 520 500 | 258 520 524

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Gabinete de Apoio à Presidência

http://www.cmav.pt/p/valorizar

