




Natureza e Objeto
01



Natureza e Objeto

01 02



Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais

Resolução do Conselho de Ministros nº 101/2018.

3 grandes Objetivos Estratégicos:

• OE 1 — Reduzir a dependência externa, consolidar e aumentar as áreas de 
produção.

• OE 2 — Criar valor na fileira dos cereais.

• OE 3 — Viabilização da atividade agrícola no território com vocação agrícola.

Objetivos Operacionais:
OOP 2.1 —Reforçar a interligação dos agentes ao 

longo da fileira

OOP 2.2 —Reforçar a organização dos 

produtores

OOP 2.3 —Valorizar a produção nacional

OOP 2.4 —Fomentar novas utilizações
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Marca ANPOC Cereais do Alentejo

Marca Coletiva de Associação

Marca Coletiva de Associação Nº 604913.

Produtos/Serviços: produtos de agricultura, em bruto e não processados; 
grãos e sementes em bruto ou não processados; sementes para plantação; 
cereais não processados.

Sinal: Misto.

Despacho de concessão: 20/02/2019.

Inicialmente pensada apenas para cereais, engloba agora oleaginosas e proteaginosas. 



Cereais do Alentejo

Regulamento da Marca

Cereais, oleaginosas ou proteaginosas produzidos na NUT II Alentejo.

Por agricultores membros das OPs associadas da ANPOC.

Armazenados em silos dedicados.

Resultantes da utilização de semente certificada.

De variedades listadas na LVR ou autorizadas pela ANPOC.

Sujeitos a regras de qualidade e de rastreabilidade por entidade 
certificadora, no caso a Certis.

E regras de rotulagem e rastreabilidade, tanto na transformação como na 
distribuição.



Cereais do Alentejo

Organizações de Produtores

ORGANIZAÇÃO CONCELHO CdA



Cereais do Alentejo

Semente Elegível

INVESTIGAÇÃO

PRODUÇÃO

INDÚSTRIA

EMPRESAS

SEMENTES

ENSAIOS MULTI-LOCAIS

ANÁLISE RESULTADOS

PROMOÇÃO

LVR

Variedade Espécie Empresa

Semente certificada.

Espécies para as quais exista LVR: 
semente certificada de variedades 
constantes das respetivas LVR;

Produtos para os quais não exista 
LVR: semente certificada de 
variedades constantes do Catálogo 
Nacional de Variedades (DGAV), ou 
Catálogo Comum de Variedades de 
Espécies Agrícolas (UE), ou listagem 
mais reduzida elaborada para o 
efeito entre a produção e o ramo 
agroalimentar. 



Cereais do Alentejo

Rastreabilidade e Certificação - Produção

Origem da produção.

Semente certificada.

Variedades autorizadas.

Lotes devidamente armazenados em silos dedicados.

Cumprimento das características técnicas, como por exemplo:

• Parâmetros do grão: peso específico, humidade, proteína, 

• Parâmetros da farinha: W, P/L, índice de queda

Carregamentos e transporte para  a indústria.



Cereais do Alentejo

Rastreabilidade e Certificação – Indústria/Distribuição

Quantidades.

Lotes devidamente armazenados em silos dedicados.

Transformação.

Rotulagem e embalamento.



Cereais do Alentejo

Adesão à Marca – Produção

Financiamento.
• Gestão e desenvolvimento da marca.

Participação em Negócios.
• Negócios propostos pela ANPOC enquanto facilitadora e prospetora de novas oportunidades.
• Negócios feitos diretamente, informando ANPOC. 

Preço.
• Definição conjunta do preço para os negócios propostos pela ANPOC.
• Indicação, à ANPOC, de preços negociados diretamente.

Lotes.
• Criação dos lotes e gestão de lotes.

Rastreabilidade e Certificação.
• Auditorias anuais – marca e outros referenciais de qualidade.



Cereais do Alentejo

Utilização da Marca – Transformação/Indústria

Sem royalties.

Rotulagem e embalamento.
• Aprovação da embalagem por parte da ANPOC.

Rastreabilidade e Certificação.
• Auditorias anuais – marca e outros referenciais de qualidade.



Produtos em comercialização

Cereais do Alentejo

Trigo mole, trigo duro, cevada, centeio, triticale.
770t em 2017 » » 8500t em 2021.



Cereais do Alentejo

Produtos em Desenvolvimento 

Grão seco para Sonae, embalagens de 500g das variedades ELVAR e VIANA.
• ANPOC, INIAV, Sonae (e Clube de Produtores CNT) e Agro Inovação.

Pão do tipo Alentejano, com moagem em mó de pedra.
• Mercadona e MCT.

Prémio Inovação 2022: grão verde e gérmen de trigo.
• Academia Clube Produtores CNT, Egocultum, Germen.

Produto de aveia + grão + ?.
• IdeaLab Sonae. Produto que permita comunicar sustentabilidade, regeneração dos solos (rotação, uso de leguminosas), 

conservação da Águia-caçadeira, combate às alterações climáticas | explorar ainda Baby Food, propriedades 
nutricêuticas da aveia.

Aveia
• Flocos de aveia, granolas, bebidas vegetais.  Glúten free.



Cereais do Alentejo

Conclusão

Marca Cereais do Alentejo como um veículo…

Do reforço contínuo do trabalho em fileira, integrando investigação, produção, transformação e distribuição 
em busca do aumento e estabilidade da produção e da qualidade.

Da criação de parcerias baseadas na confiança e na transparência que promovam a efetiva valorização dos 
cereais, proteaginosas e oleaginosas nacionais.

Do aumento e melhoria da comunicação, fazendo com que o consumidor perceba e valorize a mais-valia de 
consumir produtos Cereais do Alentejo.

Da promoção da sustentabilidade e do desenvolvimento rural.



Cereais do Alentejo

“(…) este é um projeto de fileira. O nosso sucesso só se mede pela criação de 

valor em cada etapa do processo, desde a produção dos cereais à 

comercialização do produto final.”

José Pereira Palha, Presidente da ANPOC   
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