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PROGRAMA
PREGO DOURADO

A gastronomia é um veículo de ligação das pessoas 
ao território, proporcionando experiências sensoriais 
que lhes permitam recordar a visita, adquirir conhecimentos 
ao nível da geologia, geomorfologia e também levar este 
território aos seus familiares e amigos. 
Nesse sentido, o Programa Prego Dourado, alia o património, a 
gastronomia e os produtores locais, dentro da área de ação do aspiring 
Geoparque Oeste. Este programa pretende promover a ligação entre o património 
geológico, cultural e biológico do território e as tradições gastronómicas locais, 
contribuindo para a preservação da identidade das comunidades e o desenvolvimento 
sustentável dos agentes económicos locais. 
Dentro deste programa, serão distinguidas duas tipologias de produtos: Geoproduto e 
Geoprato. Produtos locais e pratos abrangidos por este programa obterão uma etiqueta 
identificadora e serão promovidos como parte integrante da cultura e tradições do território.

Aceda através do QR code ou no site www.geoparqueoeste.com, em “Prego Dourado”. 

COMO PODE ADERIR?

Produtores (matéria prima ou transformada) e espaços de restauração localizados no 
aspiring Geoparque Oeste e/ou parceiros da AGEO - Associação Geoparque Oeste.

QUEM PODE ADERIR?



São artesanatos e produtos que desenvolvem a comunidade local, evocando o 
conhecimento das geociências junto do grande público. Os geoprodutos devem 
ter uma forte ligação com o Património Geológico e/ou Cultural do território do 
aspiring Geoparque Oeste. Deverão também ser produzidos no território. 

O que é um GEOPRODUTO?

O que é um GEOPRATO?

Os Geoprodutos e Geopratos, abrangidos pelo programa Prego Dourado 
serão certificados com base num sistema progressivo de categorias. 

Se a sua designação for alusiva a algum aspeto do património natural, 
património cultural e/ou localidade do aspiring Geoparque Oeste;

Se os produtos transformados, ou pratos, forem confecionados com 
pelo menos 50% de matérias-primas e/ou produtos transformados do 
território aspiring Geoparque Oeste; 

Se os produtos produzidos ou utilizados forem de origem biológica. 

Podem ser atribuídos mais do que um selo de Prego Dourado, 
caso sejam cumpridas mais do que uma condição.

Reconhecimento distintivo dos produtos e pratos;
Destacar os estabelecimentos da rede nos programas 
turísticos promovidos;
Oferecer oportunidade de promoção dos produtos e pratos, 
em eventos e atividades a realizar;  
Criação de projetos educacionais com foco no 
desenvolvimento sustentável do território.

A certificação de parceiro do Programa Prego Dourado é válida durante 1 ano. 

QUAIS AS VANTAGENS? 

Devem ser pratos inspirados pelo património geológico e/ou cultural, evidenciando 
a importância do mesmo no aspiring Geoparque Oeste e permitindo aos clientes 

desfrutar do património geológico e/ou cultural através do paladar. 

RECONHECIMENTO POR NÍVEIS 


