Cabaz Carne Marinhoa DOP
PROMOTOR
Associação de Agricultores

PRODUTO
Carne de bovino

INICIO do CABAZ
Dezembro de 2004

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS do Cabaz Carne Marinhoa DOP
(2020)
Nº de Produtores envolvidos: 63
Idade média dos Produtores envolvidos: 64 anos (mínima: 31 anos; máxima: 92 anos)
Dimensão média do efectivo bovino Marinhoa/exploração agrícola: 12 cabeças (mínima: 2 cabeças; máxima:
141 cabeças)

Concelhos de localização das explorações agrícolas dos Produtores envolvidos: Águeda, Albergaria-aVelha, Anadia, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Ílhavo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira de Azeméis,
Ovar, Vagos
Nº Médio de Cabazes entregues/mês: 76
Modalidade de entrega: Ao domicílio
Concelhos de entrega do Cabaz: Águeda, Albergaria-a-Velha, Alcanena, Alenquer, Almada, Alpiarça, Amadora,
Anadia, Aveiro, Azambuja, Benavente, Cantanhede, Cascais, Castelo Paiva, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Estarreja,
Figueira da Foz, Gondomar, Torres Vedras, Ílhavo, Leiria, Lisboa, Loures, Mafra, Maia, Marinha Grande,
Matosinhos, Mealhada, Mira, Moita, Montemor-o-Velho, Murtosa, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Oliveira
do Bairro, Ourem, Ovar, Penela, Pombal, Porto, Santa Maria da Feira, Seixal, Setúbal, Sever do Vouga, Sintra,
Soure, Vagos, Vila do Conde, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia
Volume de negócio: €180 mil

DESCRIÇÃO DA INICIATIVA
A Raça Bovinos Marinhoa: o desenvolvimento da indústria de lacticínios no Solar da Raça Marinhoa
(distrito de Aveiro), baseado na importação de raças de bovinos vocacionadas para a produção de leite, e o
incremento da mecanização agrícola conduziram à progressiva e acentuada redução dos efetivos de gado
marinhão. É neste cenário que um grupo de produtores constitui, em 1992, da Associação de Criadores de
Bovinos de Raça Marinhoa (ACRM). Esta Associação e a capacidade legal da mesma para tomar a seu cargo a
gestão do Livro Genealógico da Raça Marinhoa foram aspetos determinantes para a preservação daquele
Património Genético Nacional que, à data, se encontrava em risco de extinção. Mais recentemente (Novembro de
2015), a gestão daquele Livro Genealógico foi transferida para a Associação para o Desenvolvimento da Estação
de Apoio à Bovinicultura Leiteira (EABL)

Início do Cabaz Carne Marinhoa: Surgiu da necessidade de escoamento das meias carcaças que ficavam
por vender à restauração e talhos da região, as únicas formas de comercialização do produto, à época.
Entretanto, os funcionários da Associação de Criadores da Raça Marinhoa começaram a repartir entre si, por
familiares e amigos a carne das meias carcaças disponíveis. Este processo deu lugar a um progressivo aumento
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da procura individual do produto e, em consequência, à implementação do Circuito Curto Agroalimentar (CCA)
Cabaz da Carne Marinhoa
Desmancha e composição do Cabaz: o acesso a uma indústria alimentar localizada no distrito de Aveiro,
permitiu que as peças fossem equitativamente fatiadas por todos os consumidores dando lugar a um Cabaz
Familiar com um peso aproximado de 10 Kg. À data, a desmancha era concretizada no período da manhã e as
entregas efetuadas durante a tarde, no perímetro territorial do concelho de Aveiro
Com o aumento do número de consumidores e dispersão territorial dos mesmos, que passou a abranger
concelhos limítrofes do de Aveiro e concelhos do distrito de Coimbra, deixou de ser exequível proceder à
desmancha e entrega do Cabaz no mesmo dia. Assim, as peças passaram a ser embaladas em vácuo e colocadas
em caixas de cartão branco com o logótipo Carne Marinhoa. Garantia-se, deste modo, a segurança do produto
alimentar

projeto
to: “fixar” a procura, por o peso do Cabaz
Principais tipos de dificuldades aquando do início do proje
Familiar ser de 10 Kg, e manter algumas franjas do mercado devido a uma acentuada diferenciação da procura.
Enquanto alguns consumidores manifestavam preferência por peças vocacionadas para assar/estufar/cozer,
outros só pretendiam peças “nobres” (bifes/nacos/costeletas). A primeira dificuldade foi ultrapassada com o
redimensionar do Cabaz Familiar para os 7 Kg. De notar que esta decisão conduziu a um aumento da procura. A
outra limitação foi ultrapassada com o lançamento de mais dois tipos de cabazes: o Cabaz CEA (com um peso
aproximado de 5 kg e constituído por peças para cozer, estufar e assar) e o Cabaz Gourmet (com peso
aproximado 3 600 gramas, distribuído por quatro costeletas, quatro bifes e seis nacos) de corte extra. Também
esta decisão acarretou um aumento do número de consumidores
Diversificação da oferta e captação de novos consumidores: a fim de aumentar o número de
consumidores e, deste modo, assegurar perspetivas de futuro aos criadores e, por inerência, a manutenção e/ou
crescimento do efetivo da Raça Marinhoa, enquanto Património Genético Nacional, procedeu-se à diversificação
do produto/oferta. Concretamente: Hambúrgueres (2015); Almondegas (2015); Carne Assada Ultracongelada
em embalagens de 350 gramas (2017), Fumeiro: inovação tendo em vista chegar a mercados que procuram
produtos diferenciados (2018); Cabaz CEA (2019); Cabaz Gourmet (2019)
Apesar da sazonalidade da procura verificada nos Cabazes Gourmet (sobretudo entre Maio e Setembro) e o CEA
(sobretudo de Outubro a Abril), em 2020 o Cabaz Gourmet Carne Marinhoa DOP representou 14% do total das
vendas de Cabazes e o Cabaz CEA Carne Marinhoa DOP 21%. Por seu lado, o Cabaz Familiar Carne Marinhoa DOP,
o mais procurado desde sempre, representou 65% daquele total
Em 2020, os consumidores residenciais representaram 50% da faturação total, com tendência para aumentar
Naquele mesmo ano, durante primeiro confinamento com origem na doença COVID-19 originada pelo vírus
SARS-CoV-2, quando o mercado de produtos alimentares, de uma maneira geral, ainda não estava preparado
para dar resposta à necessidade urgente de levar o alimento aos clientes residenciais, a Carne Marinhoa
conseguiu consolidar rotas existentes e abrir novas rotas de distribuição

Vantagens do Cabaz Carne Marinhoa:
Para os Produtores:
Produtores a ausência de intermediários, permite aos produtores valorizar a produção de um produto de
qualidade e melhorar o rendimento da exploração agrícola. O reconhecimento oficial da qualidade da Carne
Marinhoa data de 2000 quando foi conferido à Associação de Criadores a gestão da Denominação de Origem
“Carne Marinhoa DOP”1
Para os
os Consumidores:
onsumidores adquirem, a preços razoáveis, um produto de qualidade reconhecida através da
certificação Denominação de Origem Protegida (DPO). Para além dos produtores terem de respeitar o Caderno
da Especificações da CARNE MARINHOA DOP, a produção da carne Marinhoa é acompanhada pelos Técnicos da
ACRM, desde o nascimento dos animais até à entrega dos cabazes em casa dos consumidores2

Denominação de Origem Protegida (DOP) nos termos do Regulamento CE nº 1107/96, publicado no Jornal Oficial das
Comunidades L148, em 21/06/1996.
2 Organismo de controlo e certificação:
certificação: CERTIS -Controlo e Certificação, Lda.
Plano de controlo:Plano
de controlo (pdf)
controlo
Publicação no jornal oficial EU:
EU: Regulamento de Execução (UE) n.º 1076/2012 da Comissão – L320 14.11.2012; Pedido de
alteração em conformidade com o artigo 6.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 510/2006 do Conselho - 2012/C 71/10;
1
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Para a Sociedade:
Sociedade contribui para preservar um Património Genético Nacional (objetivos da ACRM e atualmente
também da EABL — entidade que, de momento, comercializa o produto).

Mais informações:
Modalidade de CCA:
CCA Cabaz
Nome:
Nome Cabaz Carne Marinhoa DOP
NUTIII:
NUTIII Região de Aveiro; Região de Coimbra
Concelhos
Concelhos das explorações dos produtores de carne Marinhoa:
Marinhoa Águeda, Albergaria-a-Velha, Anadia, Aveiro,
Cantanhede, Coimbra, Estarreja, Ílhavo, Montemor-o-Velho, Murtosa, Oliveira de Azeméis, Ovar, Vagos
Produto:
Produto Carne de bovino
Contactos:
Contactos Quinta da Medela, Rua S. João, 68
Verdemilho 3810-455 Aveiro
Tlm.(+351) 969 832 062
Tel. (+351) 234 423 852
geral@marinhoa.pt

Link Entrevista

Publicação em DR:
DR Aviso n.º 4378/2012, de 20 de março, Despacho n.º 5892/2007, de 22 de março, Aviso n.º 4569/2005, de
28 de abril, Aviso n.º 239/2005, de 02 de janeiro, Aviso n.º 11380/2000, de 20 de julho, Despacho n.º 9082/2000, de 03 de
maio, Aviso n.º 8893/2001, de 11 de julho, Despacho n.º 32/1994, de 04 de fevereiro, Aviso (2ª série), de 04 de fevereiro de
1994.
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