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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 e geomorfologia e também levar este 

território aos seus familiares e amigos. Do mesmo modo, a gastronomia pode 

funcionar como um meio do visitante usufruir do território no seu todo, do litoral 

ao interior, proporcionando experiências com os produtores locais. Nesse 

sentido, a AGEO - Associação Geoparque Oeste criou o Programa Prego 

Dourado, que alia o património, a gastronomia e os produtores locais, dentro 

da área de ação do aspiring Geoparque Oeste (aGO). A sua designação teve por 

base a referência à distinção geológica conferida aos locais reconhecidos 

internacionalmente para a observação de uma fatia de tempo, de valor 

internacional presente no território do aGO. 

 

Este programa pretende promover a ligação entre o património geológico, 

cultural e biológico do aGO 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 2 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 

locais. 

Integrado numa perspetiva holística e de desenvolvimento sustentável do 

território, o programa Prego Dourado, rege-se pelos seguintes artigos: 
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ARTIGO 1º 
DESTINATÁRIOS DO PROGRAMA 

 
1. O Programa Prego Dourado destina-se às atividades de restauração e 

similares e a produtores de artigos alimentares e/ou artesanato com sede 

fiscal no aspiring Geoparque Oeste, parceiros da AGEO; 

2. Qualquer empresa ou instituição, produtor ou empresário em nome 

individual, pode solicitar à AGEO a adesão a este programa. 

 

 

ARTIGO 2º 
TIPOLOGIA GEOPRODUTO 

 
1. Os geoprodutos são matérias-primas e produtos transformados, que 

deverão ter uma forte ligação com o Património Geológico e/ou Cultural 

do aspiring Geoparque Oeste, estando a origem da matéria-prima 

claramente descrita numa etiqueta suplementar, fornecida pelo aGO; 

2. Os geoprodutos têm de ser produzidos no território do aGO. 

3. Ao abrigo deste programa, serão considerados as seguintes tipologias de 

geoprodutos: 

a. Matéria Prima, como: vegetais, frutos, carne, bagas, peixes, 

cogumelos, azeite, mel, leite, entre outros; devendo ser frescos. 

b. Produtos Transformados, como: comida e bebida com origem na 

combinação ou transformação de matérias primas (produtos como 

queijo, vinho, cerveja, pão, bolachas, etc.) 

4. Os produtores devem: 

a. eliminar o uso de pesticidas ou outros produtos tóxicos; 

b. fazer um uso responsável dos recursos hídricos; 

c. promover a reciclagem de resíduos de modo eficaz; 

d. cultivar produtos sazonais; 

e. respeitar os direitos laborais durante o processo produtivo. 
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ARTIGO 3º 
TIPOLOGIA GEOPRATO  

 
1. Os geopratos devem ser inspirados pelo património geológico e/ou 

cultural, evidenciando a importância do mesmo no aGO e permitindo aos 

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

e, se possível, criando uma atmosfera local de ar livre na zona de 

refeições. 

2. O geoprato pode englobar qualquer prato enquadrado no cardápio do 

espaço de restauração, seja prato principal, sobremesa ou entrada; 

3. A matéria-prima para os geopratos deve vir do território aGO, sempre que 

possível. 

4. As empresas de restauração e similares devem ainda: 

a.  promover a reciclagem de resíduos de modo eficaz; 

b. respeitar os normativos legais em vigor relacionados com a sua 

atividade. 

 

 

ARTIGO 4º 
CATEGORIAS DE NÍVEIS PREGO DOURADO 

 
1. Os geoprodutos e geopratos, abrangidos pelo programa Prego Dourado 

serão certificados com base num sistema progressivo de categorias. 

2. Cada categoria tem a denominação de Selo. 

3. É atribuído um selo quando o geoproduto ou o geoprato cumpra uma das 

seguintes condições: 

a. Demonstra que a sua designação é alusiva ao património natural, 

cultural ou topónimo do aspiring Geoparque Oeste (selo 

património);  

b. Serem confecionados com pelo menos 51% de matérias-primas e/ou 

produtos transformados do território aspiring Geoparque Oeste (selo 

território); 
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c. Serem confecionados com pelo menos 51% de matérias-primas e/ou 

produtos biológicos (selo biológico). 

4. Podem ser atribuídos mais do que um selo, caso sejam cumpridos mais do 

que uma condição. 

 

 

 ARTIGO 5º 
MODO DE ADESÃO E AVALIAÇÃO 

 
1. Os interessados em aderir a este programa deverão formalizar a sua 

candidatura através do preenchimento de formulário próprio, que se 

encontra no site. 

2. Após a análise deste formulário, será agendada uma reunião para visitar 

o local de produção do geoproduto ou geoprato e analisar se o proponente 

cumpre com os critérios referidos no regulamento.  

3. A decisão será comunicada ao proponente por escrito.  

 
 

ARTIGO 6º 

DEVERES DOS ADERENTES 
 

1. Manter as obrigações de entidade parceira da AGEO. 

2. Promover o aGO em folhetos e páginas web de promoção do geoproduto 

ou geoprato. 

3. Estar disponível para a realização de auditoria e entrega de documentos 

que sejam solicitados no âmbito deste programa. 

4. Manter os geoprodutos ou geopratos com as características que levaram 

ao seu reconhecimento e certificação no programa “Prego Dourado”. 

 

 

ARTIGO 7º 
DEVERES DA AGEO 

 
1. Partilhar informação sobre a empresa, de modo a desenvolver a sua 

divulgação, relacionando com oportunidades gastronômicas e turísticas. 
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2. Promover o programa “Prego Dourado” nos seus diferentes canais de 

comunicação. 

3. Destacar os estabelecimentos da rede nos programas turísticos 

promovidos pela AGEO. 

4. Realizar dinâmicas e ações de promoção e divulgação dos 

estabelecimentos e produtos do programa “Prego Dourado”. 

5. Promover o parceiro aderente através da utilização de logotipos, folhetos 

promocionais e páginas web. 

6. Oferecer oportunidades de promoção dos produtos e pratos dos parceiros 

“Prego Dourado”, usando os seus serviços em eventos e outras atividades. 

7. Desenvolver projetos educacionais com foco na redução do desperdício 

alimentar, na economia circular, na comida 0km, na agricultura biológica, 

no desenvolvimento sustentável e no turismo gastronómico. 

 

 

 ARTIGO 8º 
USO DO DÍSTICO DO PROGRAMA PREGO DOURADO 

 

1. Os produtos reconhecidos ao abrigo deste programa, serão portadores de 

dísticos identificadores da sua associação ao mesmo, fornecidos ao 

aderente pela AGEO. 

2. Os dísticos associados a este programa não podem ser alterados.  

3. O dístico de aderente ao Programa “Prego Dourado” deve estar colocado 

em local visível nas empresas aderentes e nos seus meios de comunicação. 

4. O dístico do “Prego Dourado” deve ser combinado com o logótipo de 

parceiro aspiring Geoparque Oeste. 

 

 

ARTIGO 9º 
DURAÇÃO, VIGÊNCIA E DENÚNCIA AO PROGRAMA PREGO 

DOURADO 
 

1. O reconhecimento do geoproduto ou geoprato associado ao Programa 

“Prego Dourado” é válida durante 1 ano; 
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2. Para obter a renovação deste reconhecimento, será realizada uma 

auditoria por parte da equipa do aGO; 

3. Durante este período de renovação, manter-se-á a validade de certificação 

do geoproduto ou geoprato; 

4. O resultado da auditoria será comunicado por escrito, indicando a decisão 

de manutenção de certificação ou recusa de renovação; 

5. O aderente que pretender deixar este programa deve comunicar o mesmo 

por escrito, à AGEO, com a antecedência mínima de 30 dias; 

6. A AGEO pode retirar a classificação de geoproduto ou geoprato quando 

verificar que este o deixou de cumprir qualquer um dos critérios 

necessários para a inclusão neste programa; 

7. Caso o aderente deixe de ter qualquer um dos seus produtos com a 

classificação de geoproduto ou geoprato, ou deixe de cumprir os 

pressupostos do Ponto 1, do Artigo 1º, perde a condição de aderente a 

este programa. 

 

 

 ARTIGO 10º 

OMISSÕES E CONFLITOS 
 

1. As omissões e conflitos serão deliberados pela Direção da AGEO. 

 

 

 

 

Regulamento aprovado pela Direção da Associação Geoparque Oeste, a 4 de junho de 2020. 


