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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Salienta que a marca de qualidade regional é importante para territórios locais e 
economias rurais, uma vez que evidencia a ligação a um território específico e excecional 
em termos da origem de produtos e serviços; é da opinião que, numa época de economias 
globalizadas, as marcas de qualidade regionais podem servir como importantes 
promotoras da identidade regional, territorial e local, bem como contribuir para o 
desenvolvimento regional e a comercialização a nível territorial e ajudar a melhorar a 
competitividade de territórios rurais;

2. Sublinha a natureza transversal das marcas de qualidade regionais, que tanto favorecem o 
artesanato como produtos agrícolas e processos de produção específicos; acredita que os 
produtos com marca regional podem funcionar como um bom complemento de outros 
serviços prestados em áreas rurais, como os serviços de turismo, alojamento, restauração, 
etc.; salienta, a este respeito, que é essencial uma abordagem integrada e holística em 
relação à promoção de produtos com marca regional a nível local, regional, nacional e 
europeu;

3. É da opinião que a marca de qualidade regional, baseada numa abordagem territorial 
ascendente, promove sinergias entre vários agentes económicos locais e organizações
socioprofissionais, que permitem melhorar os seus produtos e serviços e introduzir 
processos menos nocivos para o ambiente;

4. Convida os Estados-Membros e as entidades subnacionais a tomarem em devida 
consideração a marca de qualidade regional e o papel que as marcas desempenham em 
territórios rurais, incluindo-as nas suas estratégias de desenvolvimento local e regional;

5. É da opinião que, para terem sucesso, as marcas regionais necessitam de uma massa 
crítica de profissionais e de financiamento, e, como tal, devem receber maior apoio dos 
Fundos Estruturais e de Investimento Europeus; convida os Estados-Membros e outras 
entidades pertinentes a garantirem apoio nos seus documentos relativos ao próximo 
período de programação (2014-2020);

6. Salienta que, para que o financiamento recebido dos Fundos Estruturais e de Investimento 
Europeus seja bem-sucedido, os procedimentos administrativos devem ser tão simples 
quanto possível para os beneficiários;

7. Acredita que, para garantir um maior sucesso das marcas de qualidade regionais, é 
essencial o intercâmbio de experiências e a criação de redes e parcerias; reconhece o papel 
dos organismos representativos, tais como associações, a nível regional, nacional e 
europeu, que asseguram a promoção das marcas regionais e aumentam a sua visibilidade; 
apela a que se preste uma maior atenção às iniciativas de branding regional como um 
possível tema comum na cooperação territorial europeia e nas iniciativas europeias de 
financiamento.


