Cronologia e história dos símbolos
europeus das DOP e das IGP
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1.

OS SÍMBOLOS COMUNITÁRIOS DAS DOP E DAS IGP E
A SUA EVOLUÇÃO NO SECTOR DOS PRODUTOS
AGRÍCOLAS E DOS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

A legislação europeia sobre os símbolos comunitários das DOP e das IGP tem vindo a
evoluir ao longo do tempo, tomando em conta:
- a necessidade de promover estes sistemas de valorização de produtos e das regiões
de produção, mas também
- de defender o consumidor contra práticas abusivas, e
- promover o respeito pela Propriedade Intelectual dos produtores europeus e dos
países terceiros.
Assim, a história breve dos símbolos europeus e da sua evolução é a seguinte:

1.1 Em 1992 - O regulamento Base
O primeiro regulamento1 europeu relativo à protecção das indicações geográficas e
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios não
continha nenhuma disposição relativa ao uso de símbolos europeus para as DOP ou
para as IGP nem previa quaisquer acções de promoção para dar a conhecer ao
consumidor e aos agentes económicos o significado das menções DOP e IGP.
O regulamento previa apenas que “As menções «DOP», «IGP» ou as menções
tradicionais nacionais equivalentes deverão constar apenas dos produtos agrícolas e
géneros alimentícios que obedeçam ao presente regulamento.”
REGULAMENTO (CEE) Nº 2081/92 DO CONSELHO de 14 de Julho de 1992 relativo à
protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e
dos géneros alimentícios (já revogado)
1
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De salientar que a União Europeia, à data, era constituída apenas por 12 Estados
membros e que o conhecimento do significado destas menções era largamente
desconhecido na maioria desses mesmos estados membros, quer dos consumidores
em geral quer dos agentes económicos: produtores, industriais, retalhistas grossistas,
comerciantes, estabelecimentos de restauração e bebidas, etc.

1.2 Em 1993 - Campanha de comunicação
Por esta razão, foi aprovada pelo Regulamento nº 2037/932

a realização de

campanhas de comunicação.
“Durante um período de cinco anos a seguir a data de entrada em vigor

do presente regulamento, a Comissão tomará as medidas de comunicação
indispensáveis, com exclusão de quaisquer ajudas aos produtores e/ou
transformadores, para dar a conhecer ao público o significado das
menções «DOP», «IGP», «denominação de origem protegida» e «indicação
geográfica protegida» nas línguas comunitárias.”

Com esta base jurídica, a Comissão decide pela realização de uma campanha de
promoção múltipla, com a publicação de dossiers para diversos públicos-alvo,
incluindo a imprensa, cartazes, encartes específicos, slides bem como com a inserção
de textos promocionais em jornais e revistas de grande circulação em todos os
Estados membros. Em muitos Estados membros realizaram-se exposições específicas
sobre o assunto e houve um comboio especial que circulou entre alguns EM e que

REGULAMENTO (CEE) Nº 2037/93 DA COMISSÃO de 27 de Julho de 1993 que estabelece
normas de execução do Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho relativo à protecção das
indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios (já revogado)
2
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servia de veículo promocional às DOP e às IGP, transportando produtos e dando
origem a paragens com exibição em pontos estratégicos.
Algumas frases marcantes desta campanha:
- Os produtos com história vendem-se melhor;
- Conte-nos como é o seu produto! Vamos falar dele a toda a gente
- De o seu produto tem uma história, contá-la só depende de si
- Os produtos que têm uma história são reconhecidos
A Comissão Europeia fundamentou esta campanha com os seguintes três conceitos:
- UM OBJECTIVO MACROECONÓMICO:
No contexto da Política Agricola Comum, um dos objectivos dos regulamentos
comunitários é promover a diversificação da produção.
Com efeito, a promoção de produtos específicos pode tornar-se um trunfo
importante para o mundo rural, nomeadamente nas zonas desfavorecidas ou
isoladas, quer através da melhoria do rendimento dos agricultores quer da
fixação da população rural nessas zonas
- UM OBJECTIVO JURÍDICO:
É importante proteger as nossas denominações e menções3 contra as
usurpações ou imitações noutros países da União Europeia.
Actualmente, e no contexto do grande mercado europeu, uma protecção de
âmbito estritamente nacional é pouco eficaz.
Com efeito, antes da criação de um sistema europeu de protecção era difícil
proibir, por exemplo, um dos nossos vizinhos europeus de usar o nome Queijo
Serra da Estrela
3

Referência às “Especialidades Tradicionais Garantidas” não abrangidas no âmbito deste Texto Técnico
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Por isso, estes sistemas oferecem às denominações registadas uma protecção
jurídica à escala europeia, na linha dos acordos da Organização Mundial do
Comércio
- UM OBJECTIVO DE DEFESA DO CONSUMIDOR:
Estes regulamentos inscrevem-se igualmente no contexto da política de defesa
do consumidor.
A procura de informação por parte dos consumidores relativamente à origem,
natureza, modo de produção ou de transformação dos géneros alimentícios é
cada vez maior
Perante a diversidade de produtos colocados no mercado e a quantidade de
informações sobre eles fornecidas, trata-se de ajudar o consumidor,
informando-o com rigor das características específicas destes produtos

Alguns exemplos desta campanha constam no ponto 5.
De salientar que nesta campanha o único símbolo que consta é o das “Especialidades
Tradicionais Garantidas”, cuja existência já estava prevista no respectivo regulamento
base – Regulamento 2082/92, entretanto também revogado e substituído em último
lugar pelo Regulamento 1151/2012.

1.3 Em 1997 - Possibilidade de existência de símbolos facultativos
Só em 1997, através do Regulamento 14284 são aprovadas disposições que prevêem a
possibilidade de uso de símbolos para as DOP e para as IGP, mas com carácter
facultativo.
4
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A fundamentação encontrada foi a seguinte5:

Considerando que o Regulamento (CEE) nº 2037/93 da Comissão, de 27
de Julho de 1993, que estabelece normas de execução do Regulamento
(CEE) nº 2081 /92 do Conselho relativo à protecção das indicações
geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos
géneros alimentícios prevê no seu artigo 5º a possibilidade de tomar
medidas de comunicação para dar a conhecer ao público o significado das
menções «DOP», «IGP», «denominação de origem protegida» e «indicação
geográfica protegida» nas línguas comunitárias; que a adopção e aplicação
de tais medidas, designadamente através do lançamento de uma campanha
de comunicação comunitária junto dos produtores, distribuidores e
consumidores comunitários, demonstrou a utilidade e, sobretudo, a eficácia
de um símbolo comunitário para comunicar a mensagem desejada;
Considerando que esse símbolo comunitário seria, pois, a melhor maneira
de, por um lado, informar os consumidores sobre a existência dos DOP e
IGP e, por outro, incitar os produtores a utilizar o sistema comunitário e os
distribuidores a comercializar os produtos em causa; que tal se inscreveria
nos objectivos visados pelo Regulamento (CEE) nº 2081 /92 e constituiria
uma resposta às expectativas dos Estados-membros e dos operadores
económicos;
Considerando que convém, pois, criar um símbolo comunitário, de que
beneficiarão as denominações registadas nos termos do Regulamento (CEE)
nº 2081 /92; que esse símbolo só poderá figurar nos produtos agrícolas e
géneros alimentícios conformes ao mesmo regulamento, únicos autorizados
a ostentar as menções e siglas «DOP», «IGP», «denominação de origem
protegida», «indicação geográfica protegida» ou as equivalentes menções
tradicionais nacionais; que essas menções podem ser utilizadas sem tal
símbolo;
“1. As denominações registadas como denominações de origem protegidas
(DOP) ou indicações geográficas protegidas (IGP) podem ser acompanhadas
por um símbolo comunitário, a determinar de acordo com o processo
previsto no artigo 15º do Regulamento (CEE) nº 2081/92.

Regulamento (CEE) nº 2081/92 do Conselho relativo à protecção das indicações geográficas e
denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (já revogado)
5 com sublinhados da responsabilidade da autora
Elab
A. Soeiro

Rev

Data
26.07.2018

Doc nº
TT 26

Dir

Ed
1ª

Pag
6/34

Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução
total ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos
legalmente previstos

2.O símbolo comunitário só poderá figurar nos produtos conformes ao
Regulamento (CEE) nº 2081/92.
3. As menções "DOP", " IGP", "denominação de origem protegida",
"indicação geográfica protegida" ou as equivalentes menções tradicionais
nacionais podem ser utilizadas sem o símbolo comunitário.”
Finalmente o Regulamento 1726/986 aprova os modelos de símbolo e o respectivo
manual gráfico

O símbolo comunitário referido no artigo 5º A será constituído pelos
modelos constantes da parte A do anexo I do presente regulamento. As
menções que poderão ser utilizadas juntamente com o símbolo são as
constantes da parte B do anexo I do presente regulamento, bem como as
menções nacionais tradicionais equivalentes.
Para a utilização do símbolo comunitário e das menções, devem ser
respeitadas as regras técnicas de reprodução estabelecidas no manual
gráfico do anexo II do presente regulamento.
Os símbolos aprovados tinham a seguinte representação gráfica, com menções em
língua portuguesa, a título de exemplo.

REGULAMENTO (CE) nº 1726/98 DA COMISSÃO de 22 de Julho de 1998 que altera o
Regulamento (CEE) nº 2037/93 que estabelece normas de execução do Regulamento (CEE) nº
2081/92 do Conselho relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de
origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (já revogado)
6
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Curiosamente, o Manual gráfico dá pistas importantes sobre as razões de criação
destes símbolos:

A criação de um sistema comunitário de protecção e valorização das
denominações geográficas, estabelecido pelo Regulamento (CEE) nº
2081/92 do Conselho, permite aos produtores de produtos agroalimentares, através da inscrição do nome destes num registo
comunitário, aumentar a visibilidade dos seus produtos junto dos
Consumidores em toda a União Europeia.
Para poder ser registada nos termos do regulamento, uma denominação
deve responder aos critérios de atribuição da Denominação de Origem
Protegida (DOP) ou aos da Indicação Geográfica Protegida (IGP). Deve,
designadamente, existir um vínculo entre o produto e o local geográfico
de onde provém.
As duas categorias só diferem pela natureza do vínculo, sendo idêntica a
protecção concedida pelo regulamento a ambas.
O registro comunitário associa a denominação geográfica a um caderno
de especificações bem definido.
Controlos organizados pelos Estados-membros asseguram a protecção
do consumidor, com vista a garantir o respeito da denominação
geográfica e do caderno de especificações.
Existe já um logotipo comunitário que garante o caracter tradicional e
específico de certos produtos, independentemente do seu local de
produção. O novo logotipo é concebido a partir do mesmo modelo.
Além disso, o grafismo é idêntico para as duas menções (DOP e IGP).
Pretende-se, assim, criar uma sinergia entre as diversas representações
gráficas dos sistemas europeus e evitar a proliferação de símbolos no
mercado.
A presença do logotipo nos vossos produtos é uma verdadeira garantia
para o consumidor, salientando que se trata de um produto cuja
especificidade se deve à sua origem. Deste modo, os vossos produtos
vão inspirar uma maior confiança ao consumidor.
Graças a este logotipo, dispõem enquanto produtores de um
instrumento de marketing. O logotipo pode ser aplicado na etiqueta ou
na embalagem dos vossos produtos, ou ainda nas vossas acções
publicitárias.
Este manual servir-vos-á de guia para a reprodução do logotipo. São
apresentadas diversas possibilidades de utilização que permitirão
determinar a vossa escolha, sejam quais forem as necessidades em
matéria de impressão.
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1
Deve ser salientado que os símbolos podem ser usados:
- nos produtos, a cores. A aplicação dos logotipos numa só cor ou em negativo apenas
deve ser reservada aos casos em que, por dificuldades de ordem técnica, a sua
aplicação a cores seja impossível.
- nas acções publicitárias (campanhas de imprensa, cartazes, filmes publicitários,
audiovisuais, marketing directo, brochuras ¼), sempre a cores
- noutros suportes - num veículo, numa placa, numa montra, as cores deverão ser o
mais próximas possível das indicadas.
Deve ainda ser salientado que, embora fortemente recomendado, o uso dos símbolos
é voluntário

1.4 Em 2006 - Obrigatório o uso ou dos símbolos ou das menções
Com a publicação do Regulamento 510/20067 - que revoga explicitamente o
Regulamento (CEE) nº 2081/92, dão-se alterações muito significativas.
“Atendendo à sua especificidade, é necessário aprovar disposições

especiais complementares para os produtos agrícolas e os géneros
alimentícios provenientes de uma área geográfica delimitada, de modo a
exigir aos produtores que utilizem símbolos ou menções comunitárias
adequadas nas embalagens. A utilização desses símbolos ou menções
deverá ser tornada obrigatória para as denominações comunitárias, a fim
de, por um lado, melhor dar a conhecer aos consumidores esta categoria
de produtos e as garantias que lhe estão associadas e, por outro,
permitir uma mais fácil identificação destes produtos no mercado para
REGULAMENTO (CE) Nº 510/2006 DO CONSELHO de 20 de Março de 2006 relativo à
protecção das indicações geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e
dos géneros alimentícios (já revogado)
7
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facilitar o seu controlo. Deverá ser previsto um prazo razoável para que
os operadores possam adaptar-se a esta obrigação”.
Assim, o regulamento continua a determinar que as menções ou os símbolos devem
constar na rotulagem dos produtos que sejam comercializados sob uma denominação
registada, mas:
- alarga aos produtos de países terceiros, comercializados sob uma DOP ou uma IGP
registada na União Europeia a possibilidade de uso das menções ou dos símbolos
europeus;
- integra claramente no âmbito do sistema de “controlo oficial” europeu instituído
pelo Regulamento (CE) nº 882/20048 todas as acções de verificação da utilização das
menções e dos símbolos comunitários

Artº 8 – Denominações, menções e símbolos
2.As menções «denominação de origem protegida» e «indicação
geográfica protegida», ou os símbolos comunitários que lhes estão
associados, devem constar da rotulagem dos produtos agrícolas e dos
géneros alimentícios, originários da Comunidade, que sejam
comercializados sob uma denominação registada de acordo com o
presente regulamento.
3.As menções referidas no nº 2, bem como os símbolos comunitários
que lhes estão associados, podem igualmente constar da rotulagem dos
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, originários de países
8

REGULAMENTO (CE) N. o 882/2004 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 29 de
Abril de 2004 relativo aos controlos oficiais realizados para assegurar a verificação do
cumprimento da legislação relativa aos alimentos para animais e aos géneros alimentícios e
das normas relativas à saúde e ao bem-estar dos animais. Este Regulamento formalmente já
foi revogado, mas as disposições do novo Regulamento que o substitui, relativas a esta
matéria, só entrarão em aplicação em finais de 2019.
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terceiros, que sejam comercializados sob uma denominação registada de
acordo com o presente regulamento.
Artigo 10º - Controlos oficiais
1.Os Estados-Membros designam a autoridade ou autoridades
competentes responsáveis pelos controlos no que se refere às
obrigações impostas pelo presente regulamento, em conformidade com
o Regulamento (CE) nº 882/2004.
2. Os Estados-Membros garantem que qualquer operador que satisfaça
o disposto no presente regulamento tenha direito a ser abrangido por
um sistema de controlos oficiais.
O REGULAMENTO 1898/20069 que estabelece regras de execução do Regulamento
(CE) nº 510/2006 não altera significativamente a situação anterior, aclarando, no
entanto, que o uso das menções ou dos símbolos, na rotulagem dos produtos, tem
que ser sempre acompanhada da denominação registada.

Artigo 14º Menções e símbolos
1. Os símbolos comunitários referidos no artigo 8º do Regulamento (CE)
nº510/2006 serão reproduzidos em conformidade com o anexo V do
presente regulamento. As menções «denominação de origem protegida»
e «indicação geográfica protegida» no interior dos símbolos podem ser
substituídas pelos termos equivalentes noutra língua oficial da
Comunidade, em conformidade com o anexo V do presente regulamento.
2. Sempre que o rótulo de um produto contenha os símbolos ou
menções comunitários referidos no artigo 8º do Regulamento (CE) nº
510/2006, dele deve também constar a denominação registada.

9

REGULAMENTO DA COMISSÃO (CE) Nº 1898/2006 de 14 de Dezembro de 2006 que
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O Manual Gráfico de utilização dos símbolos continua a prever a possibilidade de uso
dos mesmos a preto e branco, supletivamente e informa da tradução das menções
comunitárias em 20 línguas europeias.

1.5 Em 2008 - Símbolos com cores diferenciadas
Com a aprovação do REGULAMENTO (CE) Nº 628/200810 dá-se uma alteração
significativa.
Os símbolos comunitários passam a ter cores diferenciadas entre si.
A justificação pode ser encontrada nos considerandos do mesmo Regulamento:

Tendo em conta a experiência adquirida desde a adopção desses
símbolos e com o objectivo de encorajar a sua utilização, afigura-se
oportuno facilitar a diferenciação pelos consumidores entre as
denominações de origem e as indicações geográficas protegidas. É
recomendável, portanto, utilizar cores diferentes para os símbolos
relativos a cada uma das duas menções.
A utilização dos símbolos a preto e branco continua a ser possível e, para não ser
causado prejuízo económico aos operadores, as embalagens ou as etiquetas que
incluam os símbolos comunitários conformes à legislação puderam ser utilizadas até 1
de Maio de 2010.

REGULAMENTO (CE) Nº 628/2008 DA COMISSÃO de 2 de Julho de 2008 que altera o
Regulamento (CE) nº 1898/2006 que estabelece regras de execução do Regulamento (CE)
nº510/2006 do Conselho relativo à protecção das indicações geográficas e denominações de
origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (já revogado)
10
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1.6 Em 2012 - A obrigatoriedade de uso dos símbolos comunitários

Com a adopção do Regulamento (UE) nº 1151/2012 a situação, em matéria de uso dos
símbolos comunitários, altera-se radicalmente.
De facultativo, embora recomendado, o uso dos símbolos da União passa a ser
obrigatório para os produtos comercializados com uma DOP ou com uma IGP,
produzidos na União Europeia.
E além disso, o símbolo deve figurar no mesmo campo visual da embalagem em que
figura a denominação protegida.
As menções “denominação de origem protegida” ou “indicação geográfica protegida”
ou as correspondentes abreviaturas DOP ou IGP permanecem de uso facultativo
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Para os produtos provenientes de países terceiros, comercializados com uma DOP ou
com uma IGP registada na União Europeia, o uso dos símbolos permanece facultativo.

A fundamentação encontrada foi a seguinte:

Dada a especificidade das denominações de origem protegidas e das
indicações geográficas protegidas, convém adoptar disposições
especiais em matéria de rotulagem que exijam que os produtores
utilizem nas embalagens os símbolos ou menções adequados da União.
Tratando-se de denominações da União, a utilização desses símbolos ou
menções deverá ser tornada obrigatória, a fim de melhor dar a conhecer
aos consumidores esta categoria de produtos e as garantias que lhe
estão associadas, e a fim de simplificar a identificação destes produtos
no mercado, facilitando assim o seu controlo. Tendo em conta os
requisitos da OMC, a utilização destes símbolos ou menções deverá ser
tornada facultativa para as indicações geográficas e as denominações de
origem de um país terceiro.

Por outro lado, também estava previsto proteger, a nível global, os símbolos e as
menções, ao abrigo da legislação da Propriedade Industrial. No entanto, tal ainda não
foi efectuado face à não existência de recursos financeiros para o efeito (2 logotipos
diferentes x 24 menções em línguas diferentes + 24 abreviaturas, em todos os países
do Mundo!).

É necessário proteger na União e nos países terceiros os símbolos, as
menções e as abreviaturas que indicam a participação num regime de
qualidade, assim como os direitos da União associados, a fim de
assegurar que tais símbolos, menções e abreviaturas sejam utilizados em
produtos autênticos e que os consumidores não sejam induzidos em
erro quanto às qualidades dos produtos. Além disso, para que a
protecção seja eficaz, a Comissão deverá dispor de recursos orçamentais
razoáveis, numa base centralizada, no âmbito do Regulamento (CE)
nº1698/2005 do Conselho, de 20 de Setembro de 2005, relativo ao
apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de
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Desenvolvimento Rural (Feader) e nos termos o artigo 5. o do
Regulamento (CE) nº1290/2005 do Conselho, de 21 de Junho de 2005,
relativo ao financiamento da política agrícola comum
O texto do Regulamento determina que:

Artigo 12º Denominações, símbolos e menções
3. No caso de produtos originários da União que sejam comercializados
sob uma denominação de origem protegida ou uma indicação geográfica
protegida registada de acordo com os procedimentos definidos no
presente regulamento, os símbolos da União a elas associados devem
figurar na rotulagem. Além disso, a denominação registada do produto
deve figurar no mesmo campo visual. Podem ainda figurar na rotulagem
as menções «denominação de origem protegida» ou «indicação
geográfica protegida» ou as correspondentes abreviaturas «DOP» ou
«IGP».
4. Adicionalmente, podem figurar na rotulagem os seguintes elementos:
representações da área geográfica de origem, referida no artigo 5º, e
textos, gráficos ou símbolos relativos ao Estado-Membro e/ou à região
em que se situa essa área geográfica de origem.
5. Sem prejuízo da Directiva 2000/13/CE11, é permitida a utilização na
rotulagem das marcas geográficas colectivas a que se refere o artigo
15.º da Directiva 2008/95/CE12, juntamente com a denominação de
origem protegida ou a indicação geográfica protegida.
6. No caso dos produtos originários de países terceiros e
comercializados sob uma denominação inscrita no registo, as menções
referidas no nº 3 ou os símbolos da União a elas associados podem
figurar na rotulagem.

DIRECTIVA 2000/13/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 20 de Março de
2000 relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à
rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios – já revogada e
substituída pelo Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho de
25 de Outubro de 2011
12
DIRECTIVA 2008/95/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 22 de Outubro
de 2008 que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas
11
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É interessante que a regulamentação comunitária preveja a possibilidade de uso, em
conjunto com a IGP ou com a DOP, de uma “marca geográfica colectiva”, conforme
definida pelo artº 15 da Directiva 2008/95/CE

……Os Estados-Membros podem estipular que os sinais ou
indicações utilizados no comércio para designar a origem
geográfica dos produtos ou serviços possam constituir marcas
colectivas ou marcas de garantia ou certificação. Uma marca deste
género não confere ao titular o direito de proibir a um terceiro que
use no comércio esses sinais ou indicações, desde que esse uso se
faça em conformidade com práticas honestas em matéria industrial
ou comercial; nomeadamente, uma marca deste género não pode
ser oposta a um terceiro habilitado a usar uma denominação
geográfica.
De facto, face à morosidade do procedimento administrativo de reconhecimento de
uma DO ou de uma IG e sequente protecção, bem como sobre a própria construção
do caderno de Especificações e o entendimento entre os produtores até à
consolidação do Agrupamento, é muitas vezes recomendado que os produtores
solicitem o registo de uma Marca colectiva de Associação.
Este registo é uma forma de obstaculizar/dificultar o registo de “marcas” parasitas que
possam vir a conflituar com a futura IG ou DO e permite ao Agrupamento ir
consolidando as suas ideias, os seus objectivos e “treinar” as futuras funções de
“gestor” da DOP ou da IGP.
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A este respeito recomenda-se a leitura do documento intitulado REGISTO DE NOMES
GEOGRÁFICOS OU TRADICIONAIS COMO MARCA13 em que o assunto é explicado com
mais pormenor.
Mas o que é facto é que certas marcas geográficas colectivas - sobretudo as de
Associação – foram sendo usadas e adquirido grande reputação e reconhecimento
fácil por parte do consumidor, designadamente durante a fase de espera pelo
reconheci mento da DO ou da IG.
A actual redacção do regulamento comunitário, ao permitir o uso das marcas em
conjunto com a DOP ou com a IGP posteriormente registada não faz mais do que
permitir que símbolos e marcas reconhecidos pelos consumidores possam continuar
a constar dos rótulos, sem nenhum prejuízo nem para os consumidores nem para os
produtores, desde que os Cadernos de Especificações respectivos não tenham
afastamentos nem diferenças significativas
Por outro lado, o regulamento é taxativo. Com o intuito de evitar abusos e usos
indevidos, fica bem claro que os símbolos e menções só podem ser usados em relação
aos produtos cujo nome está registado na União Europeia como DOP ou como IGP.

Artigo 44º
Protecção das menções e símbolos
1. As menções, abreviaturas e símbolos que se referem a regimes de
qualidade só podem ser utilizados em relação aos produtos produzidos
de acordo com as regras do regime de qualidade correspondente. Esta
TT 08 (6) REGISTO DE NOMES GEOGRÁFICOS OU TRADICIONAIS COMO MARCA. Este
documento ou a sua actualização também pode ser descarregado a partir do site
www.qualificaportugal.pt
13
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disposição aplica-se, em especial, às menções, abreviaturas e símbolos
seguintes:
a) «Denominação de origem protegida», «indicação geográfica
protegida», «indicação geográfica», «DOP», «IGP» e símbolos associados,
nos termos do Título II;
Fica assim também muito claro que os símbolos só podem ser usados após o registo
europeu. Durante a fase de procedimento administrativo ou mesmo quando é
concedida a chamada “protecção nacional transitória”14, os símbolos europeus e as
menções europeias não podem ser usados.
Apesar destas disposições:
- continuam a aparecer no mercado produtos rotulados como “queijo DOP” ou como
“azeite DOP” ou como “maçãs IGP”, sem que a denominação de origem ou a indicação
geográfica esteja mencionada:

- continuam a ser usados os símbolos em conexão com marcas:

- presunto ABC

ou mel XYZ

, sendo que ABC e XYZ são marcas

registadas e não DOPs ou IGPs registadas

Os EMs podem conceder uma protecção nacional transitória, se assim o entenderem, mas só após o
pedido de registo ter sido recepcionado pela Comissão Europeia. Esta protecção nacional só é vãlida no
território do Estado membro que a concedeu e cessa no dia em que é tomada uma decisão – favorável ou
desfavorável – a nível comunitário. Não pode ser concedida protecção nacional transitória nos
processos de alteração de um caderno de especificações de uma denominação já registada.
14
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- continuam a ser usados os símbolos da União em dimensões diminutas, “escondidos”
na face posterior ou inferior da embalagem, sem nenhuma visibilidade nem ligação
lógica com a DOP ou com a IGP que deveriam assinalar.

O que ainda não fica claro, apesar dos avanços legislativos e da obrigação de colocar o
símbolo no mesmo campo visual em que é colocada a denominação protegida, é que
o símbolo deveria ser aposto em ligação estreita com a DOP ou com a IGP que
pretende assinalar.

Acontece, ainda, com alguma frequência, que o símbolo comunitário é colocado junto
da marca comercial ou da marca de distribuição, induzindo o consumidor em erro e
diminuindo o valor intrínseco da DOP ou da IGP.15
O texto do Regulamento previa, ainda, que

Artigo 44. o
Protecção das menções e símbolos
2. Nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1290/2005, o
Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (Feader) pode, por
iniciativa da Comissão ou por sua conta, financiar, de forma centralizada,
medidas de apoio administrativo relativo ao desenvolvimento, aos
trabalhos preparatórios, ao acompanhamento e ao apoio administrativo
e jurídico, à defesa jurídica, às taxas de inscrição, às taxas de renovação,
às taxas relativas à vigilância das marcas, às taxas judiciais e a quaisquer
Com o objectivo de esclarecer cabalmente os operadores portugueses sobre a forma
correcta de utilização dos símbolos comunitários, a autora deste estudo publicou o seguinte
15

Texto Técnico: TT 17 - A rotulagem dos produtos com DOP

ou com IGP

e das ETG

ver no sítio da Associação Qualifica/oriGIn Portugal – www.qualificaportugal.pt
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outras medidas relacionadas necessárias para proteger as menções,
abreviaturas e símbolos dos regimes de qualidade contra a utilização
abusiva, a imitação, a evocação ou qualquer outra prática susceptível de
induzir em erro o consumidor, na União e nos países terceiros.
No entanto, como atrás ficou expresso, não foram alocados fundos, pelo menos, para
fazer o registo dos símbolos, menções e abreviaturas como marcas registadas em
todos os países do mundo.
Com a publicação do REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/201416 é, de novo,
reiterada a existência dos símbolos europeus a duas cores e explicitada a possibilidade
de utilização das regras anteriores à publicação do Regulamento 1151/2012 até 3 de
Janeiro de 2016, sem prejuízo de as novas regras se poderem aplicar de imediato
pelos operadores que o entendam fazer.

Com vista a assegurar a comunicação das informações adequadas ao
consumidor, devem ser definidos os símbolos da União destinados a
publicitar as denominações de origem protegidas, as indicações
geográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas.
O artigo 12.º, n.º 3, …, do Regulamento (UE) n.º 1151/2012
estabelecem que, em relação aos produtos originários da União que
sejam comercializados sob uma denominação de origem protegida, uma
indicação geográfica protegida …, os símbolos da União associados a
esses produtos devem figurar na rotulagem e as menções ou
abreviaturas pertinentes podem figurar na rotulagem. …. As referidas
disposições só serão aplicáveis a partir de 4 de Janeiro de 2016. No
entanto, os Regulamentos (CE) ……. e nº 510/2006, que foram
revogados pelo Regulamento (UE) nº 1151/2012, estabeleciam a
16

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO de 18 de Dezembro de 2013 que
completa o Regulamento (UE) n. o 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no que
diz respeito ao estabelecimento dos símbolos da União para as denominações de origem
protegidas, as indicações geográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas
e a certas regras relativas à proveniência, certas regras processuais e certas regras
transitórias adicionais
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obrigação de apor na rotulagem dos produtos originários da União o
símbolo ou a menção completa …. Por razões de continuidade entre os
dois regulamentos revogados e o Regulamento (UE) nº 1151/2012, a
obrigação de apor na rotulagem dos produtos originários da União o
símbolo da União ou a respectiva menção …. devem ser consideradas
como implicitamente previstas pelo Regulamento (UE) nº 1151/2012 e
já aplicáveis. Para garantir a segurança jurídica e proteger os direitos e
os interesses legítimos dos produtores ou das partes interessadas em
causa, as condições de utilização dos símbolos e menções na rotulagem
conforme previstas nos Regulamentos (CE) … e nº 510/2006 devem
continuar a ser aplicadas até 3 de Janeiro de 2016.
Artigo 2º Símbolos da União
Os símbolos da União referidos no artigo 12.º, n.º 2, ... do Regulamento
(UE) nº 1151/2012 são definidos em conformidade com o anexo do
presente regulamento.
O REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) nº 668/201417 vem estipular as novas regras de
execução do Regulamento 1151/2012 com a seguinte fundamentação:

Devem estabelecer-se regras de utilização dos símbolos e menções para
os produtos comercializados como denominações de origem protegidas,
indicações geográficas protegidas …, incluindo sobre as devidas versões
linguísticas.
É necessário clarificar as regras sobre a utilização de nomes registados
aliados aos símbolos, menções ou abreviaturas correspondentes, nos
termos do artigo 12.º, n. os 3 e 6, e do artigo 23.º, n.º 3, do
Regulamento (UE) n.º 1151/2012.
Como forma de garantir uma protecção uniforme das menções,
abreviaturas e símbolos e sensibilizar a opinião pública para os regimes
de qualidade da União, há que estabelecer regras de utilização das
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 668/2014 DA COMISSÃO de 13 de Junho de 2014 que
estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e
do Conselho relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros
alimentícios
17
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menções, abreviaturas e símbolos na comunicação e publicidade
relacionadas com os produtos obtidos no cumprimento destes regimes
de qualidade.

Assim, o articulado do mesmo Regulamento determina que

Artigo 13ª Utilização de símbolos e indicações
1. Os símbolos da União referidos nos artigos 12º, n.º 2, …. do
Regulamento (UE) nº1151/2012 e estabelecidos pelo artigo 2. o do
Regulamento Delegado (UE) nº664/2014 devem ser reproduzidos nos
termos do estabelecido no anexo X do presente regulamento.
2. As indicações «DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA», «INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA PROTEGIDA» ……. que figuram nos símbolos podem ser
utilizadas em qualquer língua oficial da União, nos termos do anexo X do
presente regulamento.
3. Sempre que o rótulo de um produto contenha símbolos, menções ou
respectivas abreviaturas da União referidos nos artigos 12º e 23º do
Regulamento (UE) nº 1151/2012, dele deve também constar o nome
registado.
4. As indicações, abreviaturas e símbolos podem ser utilizados, nos
termos do artigo 44º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 1151/2012, na
comunicação social ou em suportes publicitários para fins de divulgação
do regime de qualidade ou de publicidade dos nomes registados.
5. Os produtos colocados no mercado antes da entrada em vigor do
presente regulamento que não cumpram o disposto nos n.ºs 1 e 2
podem continuar no mercado até esgotamento das existências.
Para além da fixação de cores, dimensões, tipos de letra, possibilidade de contraste,
etc., o Regulamento prevê uma situação diferente do que estava regulamentado para
o uso dos símbolos a preto e branco.
Com esta nova redacção, fica claro que a utilização dos símbolos a preto-e-branco só é
autorizada se estas forem as únicas cores de tinta utilizadas na embalagem.
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De salientar que a Comissão Europeia disponibiliza estes símbolos, em vários formatos
electrónicos e em 24 línguas europeias, no seu site18
Questão muito importante, ainda, é que os símbolos comunitários podem ser usados
para assinalar os produtos com DOP ou com IGP mesmo quando tais produtos são
usados como ingredientes de outros géneros alimentícios.
Sobre este assunto e para o clarificar, a COM elaborou uma Comunicação, na qual
explica o uso correcto dos símbolos e os limites para tal uso19

O Texto Técnico já referido (TT 17 - A rotulagem dos produtos com DOP

ou com

exemplos claros sobre o uso correcto e incorrecto dos
símbolos europeus na rotulagem de “ingredientes” e na denominação de venda dos
produtos que contêm tais ingredientes.
IGP

18

e das ETG

)

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes_en

19

Comunicação da Comissão — Orientações sobre a rotulagem de géneros alimentícios
que utilizam como ingredientes denominações de origem protegidas (DOP) e indicações
geográficas protegidas (IGP), publicada no JOUE nº C 341, de 16.12.2010
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1.7 Quadro-resumo sobre a utilização dos símbolos europeus nos
produtos agro-alimentares

1992
1998

2006

2008

2012/
2014
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Menções
Menções DOP ou IGP devem constar apenas dos
produtos que obedeçam ao regulamento
As menções DOP, IGP, denominação de origem
protegida, indicação geográfica protegida ou as
equivalentes menções tradicionais nacionais podem
ser utilizadas sem o símbolo comunitário
As menções «denominação de origem protegida» e
«indicação geográfica protegida», ou os símbolos
comunitários que lhes estão associados, devem
constar da rotulagem dos produtos, originários da
Comunidade, que sejam comercializados sob uma
denominação registada
As menções «denominação de origem protegida» e
«indicação geográfica protegida», ou os símbolos
comunitários que lhes estão associados, devem
constar da rotulagem dos produtos, originários da
Comunidade, que sejam comercializados sob uma
denominação registada
Os símbolos devem figurar obrigatoriamente na
rotulagem dos produtos, originários da
Comunidade, que sejam comercializados sob uma
denominação registada, e no mesmo campo visual
em que se insere a denominação registada.
As menções «denominação de origem protegida» e
«indicação geográfica protegida» ou as suas
abreviaturas DOP e IGP podem figurar na mesma
rotulagem (dependendo do que estiver escrito no
respectivo Caderno de Especificações).
O símbolo a preto e branco só é autorizado se estas
forem as únicas cores de tinta utilizadas na
embalagem.
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2.

OS SÍMBOLOS COMUNITÁRIOS DAS DOP E DAS IGP E
A SUA EVOLUÇÃO NO SECTOR DAS BEBIDAS
ESPIRITUOSAS

No sector das bebidas espirituosas a utilização do símbolo das IGP só foi
regulamentada através do REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 716/201320
A fundamentação encontrada foi a seguinte:

Deve ser estabelecido um símbolo da União para as indicações
geográficas das bebidas espirituosas, a fim de permitir ao consumidor
identificar certas bebidas espirituosas cujas características estão ligadas
à origem das bebidas.
No articulado pode ler-se:

Artigo 1º Objecto
O presente regulamento estabelece regras de execução do Regulamento
(CE) nº110/2008 no que respeita:
a) …;
b) Às indicações geográficas das bebidas espirituosas referidas no artigo
15º do Regulamento (CE) nº 110/2008 e à utilização de um símbolo da
União para as indicações geográficas das bebidas espirituosas.

Artigo 22º Utilização de um símbolo da União para as indicações

geográficas registadas
1.O símbolo da União para as indicações geográficas registadas
estabelecido no anexo V do Regulamento (CE) n.º 1898/2006 da
Comissão (1) pode ser utilizado para as bebidas espirituosas. Esse
20

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 716/2013 DA COMISSÃO de 25 de Julho de 2013 que
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símbolo não pode ser utilizado conjuntamente com um termo composto
que inclua uma indicação geográfica. A indicação «INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA PROTEGIDA» pode ser substituída pelos termos
equivalentes noutra língua oficial da União, conforme estabelecido no
referido anexo.
2. Sempre que o símbolo da União referido no nº1 figurar no rótulo de
uma bebida espirituosa, deve ser acompanhado da indicação geográfica
correspondente.
Decerto por economia de meios e para evitar multiplicidade de símbolos, a União
Europeia adoptou, para as bebidas espirituosas, o mesmo símbolo que está aprovado
para as Indicações Geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios.
No entanto, a utilização deste símbolo é facultativa. Mas, se for usado, a indicação
geográfica deve figurar, também, no rótulo da bebida espirituosa

Quadro-resumo

2013
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3.

OS SÍMBOLOS COMUNITÁRIOS DAS DOP E DAS IGP E
A SUA EVOLUÇÃO NO SECTOR DOS VINHOS

No sector dos vinhos a única referência aos símbolos comunitários é feita através do
REGULAMENTO (UE) Nº 1308/201321 que permite que os símbolos comunitários das
DOP ou das IGP figurem, a título facultativo, na rotulagem e apresentação dos vinhos

Artigo 120º Indicações facultativas

e) Símbolo da União que represente a denominação de origem protegida ou a
indicação geográfica protegida;

2013

Menções
“Indicação geográfica Protegida” ou “Denominação
de Origem Protegida”

Símbolo
Facultativo

REGULAMENTO (UE) N.º 1308/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de
Dezembro de 2013 que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos
agrícolas e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001
e (CE) nº 1234/2007 do Conselho
21

Elab
A. Soeiro

Rev

Data
26.07.2018

Doc nº
TT 26

Dir

Ed
1ª

Pag
27/34

Este documento é propriedade da Qualifica/oriGIn Portugal. A sua utilização ou a sua reprodução
total ou parcial sem autorização será considerada como plágio, sendo accionados os mecanismos
legalmente previstos

4.

Os símbolos europeus – resumo da situação actual

A União Europeia fundamentou a necessidade de criação/utilização de símbolos
para as DOP e para as IGP europeias nos seguintes pressupostos:
- necessidade de informar o consumidor sobre o significado das menções
«DOP», «IGP», «denominação de origem protegida» e «indicação geográfica
protegida» nas diferentes línguas comunitárias, através de símbolos gráficos
eficazes;
- necessidade de incentivar os produtores a solicitarem o registo e a inerente
protecção jurídica para os nomes dos seus produtos, como alavanca de
desenvolvimento económico, social e cultural;
- conferir maior visibilidade no mercado aos produtos abrangidos pelo uso de
uma DOP ou de uma IGP.
A contrapartida óbvia foi a necessidade de instituir procedimentos de controlo
oficial quer junto do sector produtivo quer ao nível do mercado para integral
cumprimento da lei, a qual dispõe que os símbolos apenas podem ser
utilizados nos produtos beneficiados pelas DOPs e pelas IGPs, permitindo
assim:
- que os produtores genuínos não sejam prejudicados;
- que os consumidores não sejam induzidos em erro;
- que a lealdade das transações e a concorrência leal entre operadores se
mantém.
Os símbolos europeus desde o início que contemplaram as duas situações
distintas – um símbolo para as DOP e um símbolo para as IGP. Ainda que o
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consumidor médio possa não ter – e não tem, com certeza, ainda hoje – o
conhecimento aprofundado destas diferentes noções de ligação entre um
produto e o seu território de origem, ficou claro desde o início que, embora
pudesse ser mais económico ter só um símbolo, tal não seria justo nem para os
produtores nem, sobretudo, para os consumidores.
E sabemos que o consumidor decepcionado não volta a comprar o produto que o
decepcionou, excepto se for único no mercado.
Por outro lado, o uso dos símbolos comunitários num determinado produto não
atesta, apenas, que o NOME do produto tenha sido registado conforme os
requisitos legais.
O uso do símbolo comunitário atesta que o nome está legalmente registado, mas
também que o produto cumpre todos os requisitos do Caderno de
Especificações.
O sistema europeu de controlo oficial engloba todos os operadores - desde a
produção – até aos comerciantes.
Logo, o produto beneficiado pela DOP ou pela IGP é controlado ao longo de todo
o circuito produtivo, sendo verificadas as especificações, a rotulagem e o uso
dos símbolos. Como tal, são dadas garantias globais aos consumidores sobre a
origem geográfica, mas também sobre as características específicas do
produto atinentes a tal origem geográfica.
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Do que se conhece, todos os restantes países que instituíram símbolos para as
IGs parecem ter tido a mesma fundamentação, se bem que nem todos tenham
aparentemente, ainda, sistemas de controlo de uso dos símbolos tão efectivos
como o que existe na EU nem tão capazes de assegurar a genuinidade dos
produtos que ostentam tais símbolos.
Na UE o uso dos símbolos é gratuito. 22
Quer na UE quer nos países que consideram a existência de sistemas para
valorizar as Denominações de Origem e as Indicações Geográficas foi decidida
a existência de dois símbolos distintos, muito embora as “bases estruturais”
dos símbolos sejam as mesmas – variam na cor e ou nas menções.

Na União europeia existem 2 símbolos semelhantes na forma e no layout, mas
diferentes nas cores e nas menções.
O uso dos símbolos é obrigatório para os produtos agro-alimentares e facultativo
para os “vinhos” e bebidas espirituosas.
Os símbolos podem ser utilizados, também, em material promocional diverso,
quer para promoção do sistema quer para promoção de cada um dos nomes
abrangidos.
Os símbolos comunitários podem ser usados para assinalar produtos com DOP ou
com IGP mesmo quando tais produtos são usados como ingredientes de
outros géneros alimentícios.
No sector agro-alimentar sempre que a denominação de origem ou a indicação
geográfica é usada, o símbolo respectivo tem que constar na rotulagem e no
mesmo campo visual em que consta a DO ou a IG.
No entanto as campanhas de promoção não são gratuitas, embora possam ser financiadas parcialmente
pela União Europeia e ou pelos EMs
22
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O uso das menções Denominação de Origem Protegida ou Indicação Geográfica
Protegida ou das siglas DOP ou IGP são facultativos por lei, mas o Caderno de
Especificações pode tornar obrigatório o seu uso
Os símbolos só podem ser usados a preto e branco quando essas são as UNICAS
cores de tinta usadas na embalagem
Há regras legais a respeitar em matéria de dimensões, cores e tipos de letra,
contrastes com o fundo, etc.
O uso dos símbolos é gratuito.
Todo o sistema produtivo – incluindo operações que podem ocorrer fora da área
geográfica, dependendo de cada caderno de Especificações – e todo o sistema
comercial, transporte, armazenagem, venda por grosso ou a retalho,
estabelecimentos de restauração, bares, cafés, comércio electrónico, etc. –
estão sujeitos a controlo oficial. O uso dos símbolos na rotulagem ou nos
documentos de acompanhamento de um produto significa não só que o nome
do produto está registado como DOP ou como IGP mas que o próprio produto
cumpre as especificações constantes do respectivo Caderno.
O controlo oficial específico para as DOP e para as IGP na área do mercado é
efectuado por autoridades dos EMs.
O controlo oficial específico para as DOP e para as IGP na área da verificação do
caderno de Especificações é efectuado por autoridades competentes dos EMs
ou por “organismos de controlo”, por delegação de competência das
autoridades.
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5.

Algumas imagens da campanha de promoção de
1993/1994 conduzida pela Comissão Europeia
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