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Produtos com DOP ou com IGP: a questão 
do corte/fatiagem e do acondicionamento na 

origem  
 

1. A questão de fundo 
 

Pode o corte/fatiagem/ralagem/acondicionamento/engarrafamento de um 

produto cujo nome é uma DOP ou uma IGP ser exclusivamente efectuado na 

região delimitada onde o produto tem origem? 

 

2. O Regulamento 2081/92 
 
 

O primeiro Regulamento comunitário relativo à protecção das indicações 

geográficas e denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros 

alimentícios – o REGULAMENTO (CEE) nº 2081/92 DO CONSELHO de 14 de 

Julho de 1992 era pouco explícito em relação a esta questão. 

 

A definição de Denominação de Origem, na parte relevante para este assunto, 

apenas determinava que. “…e cuja produção, transformação e elaboração 

ocorrem na área geográfica delimitada” 
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Já a definição de Indicação Geográfica, também na parte relevante para este 

assunto, apenas determinava que. “…e cuja produção e/ou transformação 

e/ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada.” 

 

Tendo em conta que este Regulamento previa a possibilidade de, através de 

um procedimento “rápido”, sem oposição, serem registadas as denominações 

já protegidas ou consagradas pelo uso, em cada Estado membro1, só muito 

mais tarde, com os primeiros pedidos de registo pelo procedimento normal – 

estudo aprofundado pela Comissão e possibilidade de oposição por parte dos 

restantes EMs – é que se constatou, de facto, a existência de interpretações 

diversas, consoante a prática corrente em cada EM. 

 

Assim alguns EMs2 consideravam como perfeitamente normal que todas as 

operações relativas ao produto – como o abate, a desmancha de carcaças, o 

                                                           
1 Artº 17ª do Reg 2081/92 – “No prazo de seis meses seguinte à data de entrada em vigor do 
presente regulamento, os Estados-membros comunicarão à Comissão quais são, de entre as suas 
denominações legalmente protegidas ou, nos Estados-membros em que não existe um sistema 
de protecção, de entre as denominações consagradas pelo uso, as que desejam registar ao abrigo 
do presente regulamento. 
 
2. Em conformidade com o parecer do artigo 15º, a Comissão registará as denominações referidas 
no nº 1 que correspondam aos requisitos dos artigos 2º e 4º do presente regulamento. O artigo 
7º não é aplicável. 
Contudo, as designações genéricas não serão registadas.” 
 
2 Desde 1992, FR, ESP, IT, GR e PT entenderam que: As noções de acondicionamento, corte, 
fatiagem, desossa ou qualquer outra operação estava incluída nos conceitos   

…cuja produção, transformação e elaboração pelo que obrigatoriamente “...ocorrem na 
área geográfica delimitada” (cf., apresentação Acórdãos Parma e Grana, ed. IDRHa/DPPQ, 
1005, Soeiro, A. 
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corte de queijos, a fatiagem de presuntos e enchidos, o engarrafamento azeite 

ou de mel, etc. tivessem que ser obrigatoriamente efectuados na região de 

origem3 enquanto que noutros Estados membros havia o entendimento 

contrário. 

 

Os Estados membros que entendiam como normal que todas as operações 

ocorressem na área geográfica delimitada baseava muito a sua opinião não 

só na prática corrente como também na jurisprudência dos acórdãos 

EURKOOP, HOFFMAN-LA ROCHE E PFIZER4  e CENTRAFARM E PFIZER5 

 

Esta situação motivou acesas discussões e mesmo processos judiciais. 

                                                           

3 Opinião, alías, fundamentada pelo Acórdão do Tribunal de 16 de Maio de 2000.  

Reino da Bélgica contra Reino de Espanha. Artigo 34.º do Tratado CE (que passou, após alteração, 
a artigo 29.º CE) - Regulamento (CEE) n.º 823/87 - Vinhos de qualidade produzidos numa região 
demarcada - Denominações de origem - Obrigação de engarrafamento na região de produção - 
Justificação - Consequências de um acórdão anterior proferido na sequência de um pedido 
prejudicial - Artigo 5.º do Tratado CE (actual artigo 10.º CE).  Processo C-388/95. 

 
4 “Um direito de propriedade industrial e comercial - o que inclui as DOP e IGP - confere ao seu 
titular uma exclusividade sobre a utilização da denominação registada e permite-lhe ser o único 
a utilizar a marca e a colocar o produto no mercado.” 
 
 
5 “SÓ O TITULAR PODE UTILIZAR A MARCA (O QUE INCLUI AS DOP E IGP) NO PRODUTO 
ORIGINAL, TENDO O DIREITO DE ESPERAR QUE ESTA MARCA PERMANEÇA VISÍVEL AOS OLHOS 
DOS CONSUMIDORES E, PORTANTO, A QUE O PRODUTO SE MANTENHA INVIOLADO TAL COMO 
POSTO À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS PELO TITULAR DA MARCA” 
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Em 2001, a Itália apresenta queixa contra empresas francesas e inglesas que, 

respectivamente, ralavam queijo GRANA PADANO e fatiavam Presunto de 

PARMA fora da região de origem e reacondicionavam os produtos obtidos 

como queijo GRANA PADANO ou como Presunto de PARMA 

 

Do Acórdão relativo ao caso Presunto de Parma6 retiram-se alguns parágrafos 

que parecem de grande interesse: 

46. O caderno de especificações comporta, assim, a definição pormenorizada do produto 
protegido, estabelecida pelos produtores interessados, sob controlo do Estado-Membro que o 
transmite, e posteriormente da Comissão, que regista a DOP, no quadro do procedimento 
normal dos artigos 5. ° a 7. ° ou do procedimento simplificado do artigo 17. ° do Regulamento 
n.º 2081/92.  

47. Esta definição determina simultaneamente o alcance das obrigações a respeitar para efeitos 
da utilização da DOP e, como seu corolário, o alcance do direito protegido em relação a 
terceiros como efeito do registo da DOP, o qual consagra, a nível comunitário, regras 
enunciadas ou visadas no caderno de especificações.  

48. A este propósito, observe-se que a letra do artigo 4.° do Regulamento n.º 2081/92 não exclui de 
modo nenhum que sejam adoptadas regras técnicas específicas aplicáveis às operações que 
levam a diferentes apresentações de um mesmo produto no mercado, por forma a que o 
produto, por um lado, satisfaça, em relação a cada uma dessas apresentações, o critério de 
qualidade que os consumidores, nos termos do terceiro considerando deste regulamento, têm 
tendência a privilegiar há vários anos, e, por outro, ofereça a garantia de uma origem 
geográfica determinada, cada vez mais procurada, segundo o mesmo considerando.  

49. Tendo em conta estes dois objectivos, podem, por conseguinte, ser adoptadas regras técnicas 
específicas para operações como o corte e a embalagem do produto.  

50. Importa portanto concluir que o Regulamento n.º 2081/92 deve ser interpretado no sentido de 
que não se opõe a que a utilização de uma DOP seja subordinada à condição de que 
determinadas operações, como o corte e a embalagem do produto, sejam efectuadas na região 
de produção, desde que essa condição esteja prevista no caderno de especificações.  

                                                           
6 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA de 20 de Maio de 2003 – Acórdão C – 108-01 
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59. Deve portanto concluir-se que a subordinação da utilização da DOP “presunto de Parma”, 
no presunto comercializado em fatias, à condição de as operações de corte e de embalagem 
serem efectuadas na região de produção constitui uma medida de efeito equivalente a uma 
restrição quantitativa à exportação na acepção do artigo 29. ° CE.  

63. Importa referir que a legislação comunitária manifesta uma tendência geral para valorizar a 
qualidade dos produtos no quadro da política agrícola comum, de modo a favorecer a 
reputação dos mesmos, graças, designadamente, à utilização de denominações de origem que 
são objecto de uma protecção particular (v. acórdão Bélgica/Espanha, já referido, n.º 53). Esta 
tendência concretizou-se no sector dos vinhos de qualidade, com a adopção do Regulamento (CEE) 
n.º 823/87 do Conselho, de 16.3.87, que estabelece disposições especiais relativas aos vinhos de 
qualidade produzidos em regiões determinadas (JO L 84, p. 59), revogado e substituído pelo 
Regulamento (CE) n° 1493/1999 do Conselho, de 17.5.99, que estabelece a organização comum do 
mercado vitivinícola (JO L 179, p. 1). Manifestou-se igualmente, em relação a outros produtos 
agrícolas, com a adopção do Regulamento n.º 2081/92, que, à luz dos seus considerandos, visa, 
nomeadamente, satisfazer as expectativas dos consumidores em matéria de produtos de qualidade e 
de uma origem geográfica determinada, bem como facilitar a obtenção pelos produtores, em 
condições de concorrência iguais, de melhores rendimentos em contrapartida de um real esforço 
qualitativo.  

64. As denominações de origem integram os direitos de propriedade industrial e comercial. A 
regulamentação aplicável protege os seus beneficiários contra uma utilização abusiva das 
referidas denominações por terceiros que pretendam aproveitar-se da reputação que as mesmas 
adquiriram. Visam garantir que o produto que as ostenta provém de uma zona geográfica determinada 
e apresenta certas características particulares. São susceptíveis de gozar de grande reputação junto 
dos consumidores e constituir, para os produtores que preencham as condições da sua utilização, um 
meio fundamental de fidelizar a clientela. A reputação das denominações de origem é função da 
imagem de que estas gozam junto dos consumidores. Essa imagem, por seu turno, depende 
essencialmente das características específicas e, mais geralmente, da qualidade do produto. É esta 
última que está na base, em definitivo, da reputação do produto (v. acórdão Bélgica/Espanha, já 
referido, n. os 54 a 56). Na percepção do consumidor, a ligação entre a reputação dos produtores 
e a qualidade dos produtos depende, além disso, da sua convicção de que os produtos vendidos 
sob a denominação de origem são autênticos.  

65. O caderno de especificações da DOP “presunto de Parma”, ao impor a realização do corte e da 
embalagem na região de produção, tem em vista permitir aos beneficiários da DOP conservar o 
controlo de uma das apresentações do produto no mercado. A condição que estabelece tem por 
objectivo garantir uma melhor salvaguarda da qualidade e da autenticidade do produto, bem 
como, consequentemente, da reputação da DOP, de que os beneficiários assumem, plena e 
colectivamente, a responsabilidade.  

67. Quanto a este aspecto, importa referir que o presunto de Parma é consumido principalmente 
em fatias e que todas as operações que conduzem a essa apresentação são concebidas para 
obter, em especial, um paladar, uma cor e uma textura determinados, que serão apreciados 
pelo consumidor.  
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68. O corte e a embalagem do presunto constituem, assim, operações importantes, susceptíveis 
de prejudicar a qualidade e, por conseguinte, a reputação da DOP, caso sejam realizadas em 
condições que conduzam a um produto não conforme com as qualidades organolépticas associadas 
ao mesmo. Estas operações são igualmente susceptíveis de comprometer a garantia de 
autenticidade do produto, pois têm necessariamente por consequência a eliminação da 
marcação de origem aposta nas pernas inteiras utilizadas.  

69. O caderno de especificações da DOP “presunto de Parma”, através das regras que estabelece e 
das exigências fixadas nas disposições nacionais para as quais remete, institui um dispositivo que 
regula de maneira detalhada e rigorosa as três fases que conduzem à colocação no mercado de 
presunto pré-embalado em fatias. A primeira fase comporta a desossagem do presunto, a 
preparação de peças, a refrigeração e a congelação das mesmas para efeitos das operações de 
corte. A segunda fase corresponde às operações de corte. A terceira consiste na embalagem do 
presunto cortado, sob vácuo ou em atmosfera protegida.  

70. Devem ser respeitadas três regras principais durante o processo industrial.  

71. Em primeiro lugar, após o controlo da autenticidade das pernas de porco utilizadas, deve ser 
efectuada uma selecção destas. Só as pernas que preenchem determinadas condições adicionais 
mais restritivas, em particular relativas ao peso, ao tempo de cura, ao teor em água, ao teor de 
humidade interna, à ausência de defeitos visíveis, podem ser cortadas e embaladas. A selecção 
prossegue com as diversas fases do processo, quando aparecem anomalias do produto, tais como 
manchas resultantes de micro-hemorragias, zonas brancas no músculo, ou ainda a presença de 
gordura intramuscular excessiva, que não podem ser detectadas antes da desossagem ou do corte.  

72. Em segundo lugar, todos os operadores da região de produção que pretendam cortar e 
embalar presunto de Parma devem estar aprovados pela estrutura de controlo, que aprova 
igualmente os fornecedores de embalagens.  

73. Em terceiro lugar, em cada uma das três fases do processo, devem estar presentes 
representantes da estrutura de controlo. Estes velam permanentemente pelo respeito de todas as 
prescrições do caderno de especificações, incluindo a marcação do produto em cada fase. No termo 
das operações, certificam o número de embalagens produzidas.  

74. As diferentes fases dão lugar a intervenções técnicas e de controlo muito precisas, que incidem 
sobre a autenticidade, a qualidade, a higiene e a rotulagem. Algumas carecem de apreciações 
especializadas, nomeadamente nas fases de refrigeração e de congelação das peças.  

75. Neste contexto, deve admitir-se que os controlos efectuados fora da região de produção 
dariam menos garantias, em termos de qualidade e de autenticidade do produto, do que os 
efectuados na região de produção no respeito do processo previsto no caderno de especificações 
(v., no mesmo sentido, acórdão Bélgica/Espanha, já referido, n.º 67). Com efeito, por um lado, os 
controlos realizados segundo este último procedimento apresentam um carácter profundo e 
sistemático e são efectuados por profissionais que possuem um conhecimento especializado das 
características do presunto de Parma. Por outro lado, dificilmente os representantes dos 
beneficiários da DOP poderiam instaurar eficazmente tais controlos nos outros Estados-
Membros.  
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76. Por conseguinte, o risco para a qualidade e a autenticidade do produto oferecido ao 
consumidor final é mais importante quando aquele foi cortado e embalado fora da região de 
produção do que quando o foi no interior desta (v., no mesmo sentido, acórdão Bélgica/Espanha, 
já referido, n.º 74).  

79. A restrição daí resultante pode ser considerada necessária para a realização do objectivo 
prosseguido, no sentido de que não existem medidas alternativas menos restritivas susceptíveis 
de o alcançar.  

80. A este propósito, a DOP “presunto de Parma” não seria protegida do mesmo modo através 
de uma obrigação, imposta aos operadores estabelecidos fora da região de produção, de 
informar os consumidores, mediante rotulagem adequada, de que o corte e a embalagem foram 
efectuados fora daquela região. Com efeito, o prejuízo para a qualidade ou a autenticidade de 
um presunto cortado e embalado fora da região de produção, que resultaria da ocorrência dos 
riscos ligados às operações de corte e de embalagem, poderia prejudicar a reputação de todos 
os presuntos comercializados sob a DOP “presunto de Parma”, incluindo os cortados e 
embalados na região de produção sob controlo da colectividade beneficiária da DOP (v., no 
mesmo sentido, acórdão Espanha/Bélgica, já referido, n.os 76 e 77).  

81. Deve, portanto, concluir-se que a subordinação da utilização da DOP “presunto de Parma”, 
no presunto comercializado em fatias, à condição de as operações de corte e de embalagem 
serem efectuadas na região de produção pode considerar-se justificada e, portanto, compatível 
com o artigo 29. ° CE.  

 

 

No entanto, e apesar de o Acórdão considerar que é perfeitamente legítimo 

que as operações em causa só possam ocorrer na área geográfica definida e 

que o caderno de Especificações de “Presento de Parma” claramente o 

estipulava, também teve o mesmo Acórdão em conta que nem todos os 

operadores económicos que fatiavam o presunto de Parma fora da região de 

origem tinham conhecimento do caderno de Especificações já que a DOP 

“Presento de Parma” tinha sido protegida ao abrigo do artº 17º do Reg. 

2181/92 pelo que não tinha havido publicação do resumo do caderno de 

Especificações no JOUE, nem direito de oposição.  
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Pelo exposto e para evitar a continuação de situações ambíguas, havia que 

alterar o regulamento em vigor e tornar mais claras as suas disposições. 

 
 
 

3. O Regulamento 510/2006 
 

Só com a adopção do Regulamento 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, a questão fica mais 

clara. 

 

No artº 4 (Caderno de Especificações), pode ler-se: 

 

A descrição do método de obtenção do produto agrícola ou do género 

alimentício e, se necessário, os métodos locais, leais e constantes, bem como 

os elementos referentes ao seu acondicionamento, sempre que o 

agrupamento requerente, na acepção do nº 1 do artigo 5.o, determine e 

justifique que o acondicionamento deve ser realizado na área 

geográfica delimitada, a fim de salvaguardar a qualidade ou garantir 

a origem ou assegurar o controlo; 

 

Por sua vez, o REGULAMENTO DA COMISSÃO (CE) Nº 1898/2006 de 14 

de Dezembro de 2006 que estabelece regras de execução do 

Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho aprofunda bastante mais 

esta questão, podendo ler-se logo no preambulo:  
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(8) A restrição a uma área geográfica delimitada do 
acondicionamento de um produto agrícola ou de um género 
alimentício ou de operações relativas à sua apresentação, como a 
fatiagem ou a ralagem constitui um entrave à livre circulação das 
mercadorias e à livre prestação de serviços. 
À luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça, tais restrições só 
podem ser impostas se forem necessárias, proporcionadas e 
susceptíveis de preservar a reputação da indicação geográfica ou da 
denominação de origem. Devem, portanto, ser apresentadas 
justificações dessas restrições. 
 
 

Ficam assim salvaguardados os direitos dos produtores no que diz respeito à 

salvaguarda da qualidade, da origem e do controlo do seu produto; mas 

também de outros operadores económicos que podem, em querendo e 

justificando, apresentar oposição fundamentada a que tal aconteça quer a 

nível nacional, no decurso do processo nacional de oposição, quer a nível 

comunitário, no decurso do processo comunitário de registo.7 

 

 

 

4. O REGULAMENTO (UE) Nº 1151/2012 
 

 
Com a entrada em vigor do REGULAMENTO (UE) Nº 1151/2012 DO 

PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 21 de Novembro de 2012 

relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos 

géneros alimentícios a situação ainda fica mais clara. 

                                                           
7 Neste caso, processo comunitário de registo, a oposição apenas pode ser apresentada por 
operadores de outros EMs ou de países terceiros, estando vedada aos operadores do EM que 
apresenta o pedido de registo 
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Por um lado, o regulamento define como «Fase de produção»8, a produção, a 

transformação ou a preparação, ficando claramente excluídas todas as 

restantes possíveis operações que incidam sobre o produto, como as de corte, 

fatiagem ralagem ou acondicionamento. 

 

Por outro lado, o regulamento torna bem explicito que o caderno de 

Especificações pode conter “…. informações relativas ao acondicionamento, 

se o agrupamento requerente considerar e justificar, apresentando motivos 

suficientes especificamente relacionados com o produto, que o 

acondicionamento deve ser realizado na área geográfica delimitada a fim de 

salvaguardar a qualidade, garantir a origem ou assegurar o controlo, tendo 

em conta o direito da  União, em  especial no  domínio da livre circulação 

de mercadorias e da livre prestação de serviços;”9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Artigo 3º, nº 7 
9 Artigo 7º. 1. e) 
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5. ACÓRDÃO «SCHWARZWÄLDER SCHINKEN»10 (presunto da 
Floresta Negra) 

 

Foi sem grande surpresa que foi analisada a conclusão deste acórdão. 

 

Depois de um longo processo na Alemanha, resultante de oposição a um 

pedido de alterações de um caderno de especificações, em que uma das 

alterações solicitadas incidia exactamente sobre a obrigatoriedade de as 

operações de corte, fatiagem e acondicionamento do “Schwarzwälder 

Schinken” (IGP) que o Tribunal competente alemão decidiu solicitar ao STJ 

que aclarasse certas questões relacionadas com a possibilidade e as 

justificações relativas ao corte, fatiagem e acondicionamento na origem. 

 

A conclusão do acórdão do STJ é muito clara a este respeito: 

 

 - a exigência de acondicionamento de um produto abrangido por uma 

indicação geográfica protegida na área geográfica da sua produção se justifica, 

em conformidade com o referido artigo 4.°, n.º 2, alínea e), se constituir um 

meio necessário e proporcionado para salvaguardar a qualidade do produto, 

garantir a origem do mesmo ou assegurar o controlo do caderno de 

especificações da indicação geográfica protegida. 

                                                           
10 ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção) 19 de Dezembro de 2018 (*) 
«Reenvio prejudicial — Agricultura — Regulamento (CE) n.º 510/2006 — Artigo 4. °, n.º 2, alínea 
e) — Regulamento (UE) n.º 1151/2012 — Artigo 7. °, n.º 1, alínea e) — Protecção das indicações 
geográficas e das denominações de origem — Pedido de modificação do caderno de 
especificações — Presunto proveniente da região da Floresta Negra, Alemanha (“Schwarzwälder 
Schinken”) — Cláusulas de acondicionamento na região de produção — Aplicabilidade do 
Regulamento (CE) n.º 510/2006 ou do Regulamento (UE) n.º 1151/2012» 
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- Cabe ao juiz nacional apreciar se esta exigência está devidamente justificada 

por um dos objectivos acima mencionados, no que diz respeito à indicação 

geográfica protegida «Schwarzwälder Schinken». 

 

 

 

6 - CONCLUSÔES GERAIS  

 

 

6.1 É perfeitamente legítimo que um Agrupamento de produtores inclua no 

Caderno de Especificações de um produto cujo nome se pretende qualificar 

como DOP ou como IGP determinadas disposições relativas ao facto de certas 

operações complementares da produção terem que ocorrer na área geográfica 

delimitada11. 

 

6.2 De igual forma, é perfeitamente legítimo que um Agrupamento de 

Produtores solicite alteração do Caderno de Especificações de um produto cujo 

nome já está qualificado como DOP ou como IGP no sentido de certas 

operações complementares da produção passarem a ter que ocorrer na área 

geográfica delimitada. 

 

 

6.3 Para que atis disposições possam ser aceites há que argumentar no 

sentido de: 

                                                           
11 Ver exemplos em Anexo I 
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a) Demonstrar que sem que tal aconteça a qualidade do produto poderia 

ficar comprometida, e ou 

b) Demonstrar que a origem (rastreabilidade do produto) ficaria 

comprometida, e ou 

c) Demonstrar que a verificação da conformidade com o caderno de 

especificações (controlo) ficaria comprometida. 

 

Compete às “autoridades nacionais”, na fase de registo nacional, verificar se 

tais argumentos são válidos e, na fase de registo comunitário, compete à 

Comissão Europeia avaliar da validade dos mesmos argumentos. 

 

Logo, e contrariando a tese vigente, é perfeitamente possível que as 

operações de corte, fatiagem e acondicionamento ocorram na área geográfica 

delimitada.  

 

Dará, seguramente, mais trabalho a argumentar, mas, sem 

dúvida, contribuirá e muito para garantir a qualidade dos 

produtos com DOP ou com IGP e, portanto, contribuir para 

a melhoria do rendimento dos produtores e para a 

segurança dos consumidores. 
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Anexo I 

 

A fatiagem, ralagem e acondicionamento não fazem parte do processo de 

produção. Logo, mencioná-las é matéria facultativa. Caso seja absolutamente 

necessário, descrever normas e restrições a estas actividades, ou seja, as 

fases que ocorrem após obtenção do produto final, justificando-as.  

 

A proibição de acondicionamento fora da área deve constituir excepção, pois 

constitui uma limitação das liberdades do mercado único. Esclarecer se a 

restrição impede o comprador do produto (por exemplo, um supermercado de 

outro Estado-Membro) de o reacondicionar, fatiar, etc., justificando tais 

limitações. 

 

No entanto, se o agrupamento requerente estabelecer no caderno de 

especificações que o acondicionamento ou quaisquer operações de corte, 

fatiagem, etc. do produto têm que ter lugar na área geográfica delimitada, 

tem que apresentar justificações para essas restrições em matéria de livre 

circulação de mercadorias e liberdade de prestação de serviços.   Por exemplo, 

explicar:  

 

a) Qual ou quais as operações que são complexas e que exigem 

conhecimentos especializados apenas disponíveis na área geográfica em 
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causa (ex. forma de cortar um presunto ou uma carcaça de um animal, 

para obter peças com formatos particulares ou muito finas, ou…) e ou 

 

b) Que o produto pode deteriorar-se muito facilmente e as operações em 

causa são susceptíveis de prejudicar a sua qualidade se realizadas fora da 

área geográfica (Ex: acondicionamento de produtos muito perecíveis como 

o requeijão ou um bolo ou doce ou muito “difíceis”, como o corte de um 

queijo amanteigado, ou…) e ou 

 

c) Qual ou quais as operações em causa que possam pôr em risco a garantia 

da autenticidade do produto, se realizadas fora da área geográfica (por 

exemplo, retirada de marcas auriculares de animais vivos, de “crotáis” em 

presuntos, de marcas de conformidade em queijos, enchidos, ou outros 

produtos, reacondicionamento de mel ou de azeite …) e ou 

 

d) Que caso o produto seja misturado, ainda que fortuitamente,  com outros 

congéneres (arroz, frutos, azeites, méis, etc.) se torna virtualmente 

impossível proceder posteriormente à separação e identificação de cada 

um, e ou  

 

e) Que são necessárias provas organolépticas especializadas antes de se 

proceder às operações de corte, de fatiagem, de acondicionamento etc.) 

e que tais provas são muito específicas e exigem conhecimentos 

especializados sobre o produto, sobre o seu estado de maturação, sobre 

a sua cor, odor, paladar, turgidez, crocância, etc. e que se não forem 

feitas por especialistas treinados podem prejudicar a qualidade e 



 

 
Elab Rev. Data Doc nº Ed Pag 

A Soeiro  30.12.2018 TT 32 1ª 17/17 

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

autenticidade do produto (ex. avaliação da qualidade de frutos para 

acondicionamento ou p/corte, avaliação do grau de maturação de 

queijos e enchidos antes do corte, ou ….) e ou 

 

f) Que a qualidade do produto final vendido aos consumidores exige que 

as operações em causa sejam precedidas de uma selecção do produto 

agrícola ou género alimentício na sua apresentação inicial, em 

conformidade com critérios pormenorizados e precisos estabelecidos no 

caderno de especificações (Ex: explicar bem qual ou quais os critérios de 

selecção efectuados e qual a qualificação que tem que ter o pessoal que 

faz tal selecção, ou.....) e ou…. 

 

g) que o controlo fora da região e ou fora do país de origem atingirá custos 

incomportáveis e ou não existem estruturas de controlo capazes de 

verificar a conformidade com o Caderno de Especificações por não terem 

inspectores especializados no assunto. 

 

 

Estas circunstâncias excepcionais serão sempre muito questionadas pelos 

serviços da Comissão, pelo que uma fundamentação rigorosa e credível é 

imprescindível. Como alternativa podem ser fixadas condições especiais a 

cumprir pelos operadores que fazem tais operações fora da área geográfica. 

 

 


