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O conceito de “EVOCAÇÃO” em matéria de 
protecção das Indicações Geográficas e das 
Denominações de Origem 
 
 

A - O regulamento UE nº 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade 

dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios determina que 

 

Artigo 13.o 
 

Protecção 
 
1.      As denominações registadas são protegidas contra: 
 
 
a) Qualquer utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação 

registada para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos 
forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou 
quando tal utilização explorar a reputação da denominação protegida, 
inclusive se os produtos forem utilizados como ingredientes; 
 

b) Qualquer utilização abusiva, imitação ou evocação1, ainda que a verdadeira 
origem dos produtos ou serviços seja indicada, ou que a denominação protegida 
seja traduzida ou acompanhada por termos como «género», «tipo», «método», 
«estilo» ou «imitação», ou similares, inclusive se os produtos forem utilizados 
como ingredientes; 

 

c) Qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, 
natureza ou qualidades essenciais do produto, que conste do acondicionamento 
ou da embalagem, da publicidade ou dos documentos relativos ao produto em 
causa, bem como contra o acondicionamento do produto em recipientes 
susceptíveis de dar uma impressão errada sobre a origem do produto; 

 

                                                 
1 O sublinhado é da responsabilidade da autora 
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d) Qualquer outra prática susceptível de induzir o consumidor em erro quanto à 
verdadeira origem do produto. 

 

Nem sempre sendo fácil determinar quando se está perante uma utilização 

abusiva ou uma imitação, é naturalmente ao nível da “EVOCAÇÃO” que as 

dificuldades aumentam. 

 

Com o objectivo de clarificar a situação e de tentar que as 

autoridades nacionais, os Agrupamentos gestores de DOPs e de IGPs 

e os técnicos compreendam e apliquem melhor o normativo 

comunitário, o oriGIn preparou um documento importante, que se 

traduziu e adaptou. 

 
B - A causa próxima 
 
Em Novembro de 2017, o Tribunal de Justiça da União Europeia (STJEU) 

notificou à Comissão Europeia e aos Estados Membros os termos de um 

processo recebido do Supremo Tribunal Espanhol. 

  

O caso espanhol em questão envolve o grupo que tutela a DOP "Queso 

Manchego" contra uma empresa que comercializa queijos em cuja rotulagem 

figuram elementos gráficos relacionados com a região "La Mancha" em 

Espanha (como Dom Quixote de La Mancha, o cavalo Rocinante e o moinho 

de vento antigo típico da região manchega). 

  

O STJEU não vai decidir sobre o caso em si. É apenas chamado para 

esclarecer o conceito de evocação (artigo 13.1 b do Regulamento 

1151/2012) e, em particular, se os elementos gráficos conceptuais de um 

rótulo (para além da semelhança fonética ou gráfica com a DOP ou com a 
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IGP) podem, em determinadas circunstâncias, representar para os 

consumidores uma evocação da DOP ou da IGP. 

O oriGIn acredita que a protecção contra a "evocação" é uma ferramenta 

poderosa para a protecção das DOPs e das IGPs da UE e das IGs em geral. 

Por conseguinte, grupos importantes de produtores de IGs da UE estão a 

estabelecer contactos com as respectivas autoridades nacionais para que 

estas forneçam ao STJEU observações sobre o assunto. Com este objectivo, 

o oriGIn preparou este documento para lembrar as principais características 

da evocação de acordo com os regulamentos da UE e com a jurisprudência 

já existente. 

 

C - A noção de “Evocação” de acordo com os regulamentos da UE e 
com a jurisprudência 
 
  

a. O Regulamento 1151/2012 não restringe o conceito de evocação ao uso de 
sinais verbais.  
 
O Artº. 13.1.b) refere-se a "... qualquer evocação ..." (formulação idêntica à do 

artigo 103.b do Regulamento (UE) no 1308/2013 (vinhos) e do artigo 16.b. do 

Regulamento (CE) no 110/2008 (bebidas espirituosas). 

 
 

b. O Tribunal de Justiça Europeu já se expressou em matéria de "evocação" 

nos seguintes casos: "Cambozola", "Parmesão", "Cognac" e "Verlados".  

 
Foi afirmado que a evocação "abrange uma situação em que o termo usado para 

designar um produto incorpora parte de uma designação protegida, de modo 

que, quando o consumidor é confrontado com o nome do produto, a imagem 

desencadeada na sua mente é a do produto cuja designação está protegida (...) 

pode haver uma evocação de uma denominação protegida mesmo quando 

não exista risco de confusão entre os produtos em causa e mesmo quando 
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não existe protecção comunitária às partes dessa designação que são 

evocadas no termo ou termos em questão ".  

 
O que é relevante para determinar se há uma evocação de uma DOP (ou de 

um IGP ou de uma IG), é o facto de um consumidor confrontado com o 

produto em questão o associar à DOP (ou à IGP ou à IG). 

 

O parágrafo 55 do acórdão "Parmesão" (C-132/05) diz respeito à utilização de 

elementos gráficos:  

"De acordo com os documentos, no caso, na Alemanha, certos produtores de 

queijo denominado " Parmesão " comercializam esse produto com rótulos com 

referências a tradições e a paisagens italianas ou ligadas à cultura italiana. É 

legítimo inferir disto que os consumidores desse Estado-Membro 

percebem o queijo «parmesão» como queijo associado à Itália, mesmo que 

na realidade tenha sido produzido noutro Estado-Membro (a este propósito 

veja-se o caso Alemanha e Dinamarca contra a Comissão Europeia, parágrafo 

n° 87). 

 

d. O Supremo Tribunal Europeu já estabeleceu que há evocação se forem 

utilizadas na rotulagem dos produtos referências explícitas ou implícitas.  

No caso "Cognac" (sentença de 14/07/2011 nos processos apensos C-4/10 e C-

27/10, parágrafo 46), o Tribunal de Justiça declara: "As alíneas a) ad) do artigo 

16 do Regulamento n°110/2008 refere-se a várias situações em que a 

comercialização de um produto é acompanhada de uma referência explícita 

ou implícita a uma indicação geográfica em circunstâncias susceptíveis de 

induzir o público em erro quanto à origem do produto ou, pelo menos, a 

colocar em prática na mente do público uma associação de ideias sobre 

essa origem, ou permitir que o comerciante tire proveito injusto da 

reputação da indicação geográfica em questão". 
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e. A prática da Agência da União Europeia para a Propriedade Intelectual 

(EUIPO) estabeleceu, desde 2014, que pode existir “evocação” devido à 

utilização de "elementos figurativos que geralmente são associados à área 

geográfica em questão (como monumentos históricos conhecidos) ou ao 

reproduzir uma forma específica do produto".  

 

Exemplos: ponte de Dom Luis I (Porto); Imagem da Abadia de Mont-Saint-Michel 

(moules de bouchot da Baie du Mont-Sain-Michel); Queijo com forma cónica 

(Queijo Tetilla). 

 

f. Com referência específica aos consumidores, a decisão de 21 de Janeiro de 

2016 (processo C-75/15, processo "Verlados") estabeleceu que: "O Artigo 16 (b) 

do Regulamento (CE) no 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

15 de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, 

rotulagem e protecção das indicações geográficas de bebidas espirituosas e que 

revoga o Regulamento (CEE) no 1576/89 do Conselho deve ser interpretado 

no sentido de que, para avaliar se existe uma "evocação" na acepção desta 

disposição, o órgão jurisdicional de reenvio deve referir-se à percepção do 

consumidor médio que está razoavelmente bem informado e 

razoavelmente atento, entendendo-se  que esse conceito abrange todos os 

consumidores europeus e não apenas os consumidores da Estado-

Membro em que o produto que origina a evocação da indicação geográfica 

protegida é fabricado ". 
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CONCLUSÕES:  

 

1. Do ponto de vista jurídico parece ter ficado clarificado que o 

facto de as DOPs e as IGPs estarem protegidas contra a 

simples “EVOCAÇÃO” não é despicienda. 

 

2. Muito pelo contrário, se bem entendido e interpretado 

pelas autoridades, deveriam ser sancionados os 

operadores responsáveis e retirados do mercado muitos 

produtos com rotulagem/publicidade abusiva e que têm 

vindo a ser denunciados pela QUALIFICA. 

 

Citam-se, apenas como exemplos, o uso: 

-  do recorte nítido da Serra da Estrela em quaisquer queijos de 

ovelha, que não o Queijo Serra da Estrela; 

- de imagens do “montado” em qualquer carne de porco que não 

a Carne de porco Alentejano;  

- da imagem do Templo de Diana em queijos, que não o Queijo 

de Évora; 

- da menção “serrano” e da menção “originário das Beiras” em 

queijos de ovelha, que não o Queijo Serra da Estrela; 
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-  da efígie de uma mulher árabe ou de mesquitas ou minaretes 

em azeites, que não o Azeite de Moura. 

 

Este tipo de situações lesa não só os produtores mas também os 

consumidores! 

 
3. De salientar também que: 

 
- os controlos oficiais, de acordo com o regulamento 882/2004 
tem como objecto … “verificar o cumprimento de normas que 
visam, em especial:  
a) Prevenir, eliminar ou reduzir para níveis aceitáveis os riscos 
para os seres humanos e os animais,  ….; e  
 

b) Garantir práticas leais no comércio2...dos géneros alimentícios 

e defender os interesses dos consumidores, incluindo a 

rotulagem … dos géneros alimentícios e outras formas de 

informação dos consumidores. 

 

- o REGULAMENTO (UE) 2017/625 DO PARLAMENTO EUROPEU E 

DO CONSELHO que a curto prazo substituirá o anteriormente 

referido estabelece regras para a realização de controlos oficiais 

e outras actividades oficiais pelas autoridades competentes dos 

Estados-Membros “… e que é aplicável aos controlos oficiais 

                                                 
2 O sublinhado é da responsabilidade da autora 
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realizados para verificar o cumprimento das regras, ……nos 

domínios relativos: 

…… 

c) Aos géneros alimentícios e à segurança, integridade e 

salubridade dos mesmos, em qualquer fase da produção, 

transformação e distribuição dos géneros alimentícios, 

incluindo regras destinadas a garantir práticas leais no 

comércio e a proteger os interesses dos consumidores e a sua 

informação,  …..”3 

 

4. Logo, as autoridades responsáveis pela realização do 

controlo oficial também têm que actuar nestes casos 

que lesam os produtores, os consumidores e os outros 

operadores que usam práticas leais no comércio 

 

                                                 
3 O sublinhado é da responsabilidade da autora 


