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Maçã da Cova da Beira - IGP é o fruto proveniente
de diversas variedades de macieira Malus Domestica Bokh,
tradicionalmente cultivadas entre as Serras da Gardunha,
Estrela e Malcata, na zona designada por Cova da Beira.

Belmonte

Covilhã

Esta maçã é proveniente de diversas variedades de macieira,
sendo mais frequentes a Golden delicious e a Red delicious.
A Maçã da Cova da Beira - IGP apresenta as características
próprias da respectiva variedade, distinguindo-se no entanto,
das suas similares produzidas noutras regiões por
características organolépticas especiais, resultante das
condições edafo-climáticas da respectiva região de produção.

http://ptq.drapc.min-agricultura.pt

DRAP Centro

Direcção Regional
de Agricultura e Pescas
do Centro
Rural e das Pescas

do Desenvolvimento

G R Á FI C

OT EGID A

Ministério da
A g r i c u l t u r a,

EO

PR

G

O uso da Indicação Geográfica Protegida obriga a que a
a maçã seja produzida de acordo com as regras estipuladas
no caderno de especificações, o qual inclui, designadamente,
as regras de cultivo, instalação e condução dos pomares,
às práticas culturais, bem como, as substâncias de uso
interdito e as condições a observar na produção, colheita,
transporte, calibragem e acondicionamento.
Só podem beneficiar do uso da Indicação Geográfica e como
tal ser comercializadas, as maçãs de categoria extra, I e
II e que apresentem as características próprias da variedade
respectiva.
A rotulagem deve cumprir os requisitos da legislação em
vigor, constando ainda, a indicação do calibre, categoria
e variedade, bem como as menções "Maçã da Cova da Beira
- IGP", para além da marca de certificação aposta pelo
respectivo Organismo Privado de Controlo e Certificação.

Fundão

25 Kms

A área geográfica correspondente à produção (produção,
tratamento e acondicionamento) da Maçã da Cova da Beira
- IGP abrange cerca de 1 374 km2, e está circunscrita aos
concelhos do Fundão, Covilhã e Belmonte, do distrito de
Castelo Branco.

Agrupamento de Produtores
Cooperativa Agrícola dos Fruticultores da Cova da Beira, CRL
Ponte da Pedrinha - Ferro
6200 – 570 COVILHÃ
Telef. +351 275 957 160 Fax: +351 275 957 169
Email: coop@coopcovadabeira.pt
www.coopcovadabeira.pt

Organismo Privado de Controlo e Certificação
SATIVA – Desenvolvimento Rural, Ld.ª
Rua Robalo Gouveia, n.º 1 - 1 A
1 900 – 392 LISBOA
Telef. +351 217 991 100 Fax: +351 217 991 119
Email: am@sativa.pt
www.sativa.pt

