
 

 

N/Ref. 137/16                 Angra do Heroísmo, Novembro de 2016 

 

Assunto: SISTEMA DE ADESÃO AO SELO DA “MARCA AÇORES CERTIFICADO PELA NATUREZA”. 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 22/2016/A, 

publicado no Diário da República, I série, n.º 206, de 26 de Outubro de 2016, que vem criar a 

identidade visual da “Marca Açores”, sua assinatura e selo de região de origem, assim como 

a estratégia de operacionalização da “Marca Açores” a vigorar na Região Autónoma dos 

Açores e aprova o respectivo regime jurídico.  

 

- Âmbito 

O Sistema de Adesão ao selo da «Marca Açores» abrange todos os produtos alimentares, não 

alimentares e de artesanato.  

 

Não é autorizada a adesão e utilização do selo da «Marca Açores» por promotores e 

respectivos produtos, serviços ou estabelecimentos aderentes que não estejam em 

conformidade com a estratégia de operacionalização da «Marca Açores» ou cuja estratégia do 

promotor não seja de valorização dos recursos endógenos. 

 

- Adesão 

O presente diploma se aplica-se aos procedimentos de adesão e de renovação de 

procedimentos de adesão que se iniciem após a sua entrada em vigor. 

Os produtos candidatos à adesão ao selo “Marca Açores”, devem observar cumulativamente 

as seguintes condições: 

a) Serem produzidos em estabelecimentos ou unidades produtivas localizados na Região 

Autónoma dos Açores (RAA); 

b) Apresentarem uma percentagem de incorporação regional aos seus custos de 

produção, resultado da aplicação de uma matriz de cálculo referenciada, igual ou 

superior a 50%, quando somados os critérios adicionais. 

Os serviços candidatos à adesão ao selo “Marca Açores”, devem observar cumulativamente as 

seguintes condições: 



 

 

a) Serem prestados por estabelecimento ou por unidades produtivas localizados no 

território da RAA; 

b) Apresentarem uma percentagem de incorporação regional relativa aos seus custos 

directos de realização, resultado da aplicação da fórmula de cálculo referenciada, igual 

ou superior a 80%; 

c) Serem realizados em empresas que apresentem uma percentagem de emprego da 

RAA, face ao total da empresa, igual ou superior a 50% 

d) Adequar-se à estratégia de operacionalização da “Marca Açores”, procedendo à 

valorização relevante dos recursos endógenos. 

 
 - Candidaturas 

As candidaturas ao Sistema de Adesão para produtos, serviços ou estabelecimentos aderentes 

são feitas através do portal: “ www.marcaacores.pt”. 

 

- Validade e valor de utilização do selo 

A validade do direito à utilização do selo da “Marca Açores”, atribuído através da declaração 

de conformidade, é anual e pode ser objecto de renovação por iguais períodos. 

 

- Fiscalização e Contra-ordenações 

As infracções ao disposto na presente portaria constituem contra-ordenação punível com 

coima no montante mínimo de € 100 ou € 500 e nos montantes máximos de € 3.000.00 ou € 

30.000.00, consoante o agente seja pessoa singular ou colectiva. 

 

Prevê-se que as declarações de conformidade, autorizações ou contratos emitidos antes da 

data de entrada em vigor do presente diploma apenas são válidos até ao termo da sua 

validade inicial ou da renovação já autorizada, sendo-lhes aplicável o disposto na Resolução do 

Conselho do Governo nº 40/2015, de 6 de Março, alterada pela Resolução do Conselho do 

Governo nº 70/2016, de 1 de Abril, e na Resolução do Conselho do Governo nº 161/2015, de 

28 de Dezembro, conforme o caso, sem prejuízo do disposto em matéria de renovações. 

 

- Entrada em vigor 

O presente diploma entrou em vigor a 27 de Outubro de 2016.  

 

http://www.marcaacores.pt/


 

 

Esta circular não dispensa a leitura do referido diploma que poderá consultar em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121545.pdf  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1479121545.pdf

