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A SITUAÇÃO EUROPEIA EM SEDE DE PROTECÇÃO DAS 
DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E DAS INDICAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 
 

 

A UE dispõe das seguintes bases legais para qualificação, fomento, registo e 

protecção das IG dos produtos agrícolas e agro-alimentares, das bebidas 

espirituosas, dos vinhos e dos vinhos aromatizados 

 

  

1. Produtos agrícolas e agro-alimentares 
 

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, rectificado  

 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO de 18 de 
Dezembro de 2013 que completa o Regulamento (UE) nº 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  

  
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 668/2014 DA COMISSÃO de 13 de 
Junho de 2014 que estabelece regras de aplicação do Regulamento (UE) nº 
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1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos regimes de 
qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios  

 

 Nota Importante: Existem centenas de Regulamentos relativos à inscrição de 
denominações no Registo das denominações de origem protegidas e das 
indicações geográficas protegidas ou aprovando alterações (maiores ou 
menores) ao caderno de especificações relativo a uma denominação inscrita 
no registo das denominações de origem protegidas e das indicações 
geográficas protegidas ou cancelando o registo de certas denominações de 
origem oi de certas indicações geográficas. Torna-se impossível listar todos 
mas podem ser consultados através da base de dados DOOR1. A lista das 
denominações canceladas está também disponível no site da Comissão 
Europeia 2. 

 

Tornam-se particularmente interessantes os “fundamentos e considerandos” 
dos regulamentos em que houve oposição ao registo ou em que houve 
cancelamento3 do registo bem como as decisões de rejeição.  

 

No entanto tem que se conhecer o caso específico já que a base DOOR não 
permite a pesquisa com estas condições.  

 

 
1 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html . Há acesso a todos os textos em Língua Portuguesa. O 
conteúdo desta base de dados será a curto prazo incorporado na base E-AMBROSIA 
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/   ) 
 
2 http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm . Só acesso em Línguas Inglesa, Francesa e Alemã, 
mas com ligação a textos legais em Língua Portuguesa 
3 A lista de denominações canceladas para o sector agro-alimentar pode ser encontrada em 
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/quality/schemes/cancellations_en.pdf 
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2 - Bebidas espirituosas 
 

 
REGULAMENTO (UE) 2019/787 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de 
Abril de 2019 relativo à definição, designação, apresentação e rotulagem das bebidas 
espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas na apresentação e 
rotulagem de outros géneros alimentícios e à protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas, à utilização de álcool etílico e de destilados de origem agrícola na 
produção de bebidas alcoólicas, e que revoga o Regulamento (CE) nº 110/20084 

 
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 das bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho5 
 
NOTA IMPORTANTE: A Comissão Europeia disponibiliza através da base de 
dados "E-AMBROSIA"6 informação sobre as indicações geográficas protegidas 
na UE relativas a bebidas espirituosas originárias de Estados Membros e de 
Países Terceiros.  
 
 

 

 
4 Este regulamento entrou em vigor no sétimo dia seguinte ao da sua publicação ( em 17.05.2019) no Jornal Oficial da 
União Europeia mas é  aplicável apenas a partir de 25 de Maio de 2021. Não entanto as disposições relativas  a 
Indicações geogr+aficas   e outras  (artigo 16.o, o artigo 20.o, alínea c), os artigos 21.o, 22.o e 23.o, o artigo 24.o, n.os 1, 2 e 3, 
o artigo 24.o, n.o 4, primeiro e segundo parágrafos, o artigo 24.o, n.os 8 e 9, os artigos 25.o a 42.o, os artigos 46.o e 47.o, o 
artigo 50.o, n.os 1, 4 e 6, o anexo I, ponto 39, alínea d), e ponto 40, alínea d), bem como as definições constantes do artigo 
3.o relativas a essas disposições) são aplicáveis a partir de 8 de junho de 2019. 
5 Embora revogado expressamente pelo Reg 2019/787, as suas disposições gerais vigoram até 25 de Maio de 2021, 
com excepção de tudo o que diga respeito a IGs. Ver Nota anterior 
6 E-AMBROSIA (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/   ) 
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3 – Vinhos 
 

Legislação de base 

 

REGULAMENTO (UE) Nº 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 103797/2001, (CE) nº 1234/2007 do Conselho 

 

REGULAMENTO (UE) Nº 1306/2013 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 
de Dezembro de 2013 relativo ao financiamento, à gestão e ao acompanhamento da 
Política Agrícola Comum e que revoga os Regulamentos (CEE) nº 352/78, (CE) nº 165/94 
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 e (CE) nº 485/2008 do Conselho 
  

Regulamentos Delegados 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2018/273 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 2017 
que completa o Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
no respeitante ao regime de autorizações para plantações de vinhas, ao cadastro vitícola, 
aos documentos de acompanhamento e à certificação, ao registo de entradas e de 
saídas, às declarações obrigatórias, às comunicações e notificações e à publicação das 
informações recebidas nesse âmbito, bem como o Regulamento (UE) nº 1306/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, no respeitante à fiscalização e às sanções em causa, 
que altera os Regulamentos (CE) nº 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) nº 607/2009 
da Comissão e que revoga o Regulamento (CE) nº 436/2009 da Comissão e o 
Regulamento Delegado (UE) 2015/560 da Comissão 

 

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1149 DA COMISSÃO de 15 de Abril de 2016 que 
complementa o Regulamento (UE) nº 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho 
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no que diz respeito aos programas de apoio nacionais no sector vitivinícola e que altera 
o Regulamento (CE) nº 555/2008 da Comissão 

 

Regulamentos de Execução 

 

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2018/274 DA COMISSÃO de 11 de Dezembro de 
2017 que estabelece normas de execução do Regulamento (UE) nº 1308/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante ao regime de autorizações para 
plantações de vinhas, à certificação, ao registo de entradas e de saídas e às declarações 
e notificações obrigatórias, bem como do Regulamento (UE) nº 1306/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho no respeitante aos controlos pertinentes, e que 
revoga o Regulamento de Execução (UE) nº 2015/561 da Comissão   

REGULAMENTO (CE) Nº 436/2009 DA COMISSÃO de 26 de Maio de 2009 que estabelece 
regras de execução do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho no que diz respeito 
ao cadastro vitícola, às declarações obrigatórias e ao estabelecimento das informações 
para o acompanhamento do mercado, aos documentos de acompanhamento do 
transporte dos produtos e aos registos a manter no sector vitivinícola  

REGULAMENTO (CE) Nº 606/2009 DA COMISSÃO de 10 de Julho de 2009 que estabelece 
regras de execução do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho no que respeita às 
categorias de produtos vitivinícolas, às práticas enológicas e às restrições que lhes são 
aplicáveis  
 
REGULAMENTO (CE) Nº 607/2009 DA COMISSÃO de 14 de Julho de 2009 que estabelece 
normas de execução do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho no que respeita às 
denominações de origem protegidas e indicações geográficas protegidas, às menções 
tradicionais, à rotulagem e à apresentação de determinados produtos vitivinícolas  
 
REGULAMENTO (CE) Nº 555/2008 DA COMISSÃO de 27 de Junho de 2008 que estabelece 
regras de execução do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho que estabelece a 
organização comum do mercado vitivinícola, no que respeita aos programas de apoio, 
ao comércio com países terceiros, ao potencial de produção e aos controlos no sector 
vitivinícola  
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Nota Importante – Existem largas dezenas de outros regulamentos 
comunitários que tratam de diversas matérias ligadas ao vinho, ao comércio 
com países terceiros, às práticas enológicas admitidas, aos métodos 
analíticos, etc. Podem ser consultados on-line, em língua portuguesa no site 
da Comissão Europeia 7 
 
A base E-AMBROSIA 8 contém:   
 
-  o registo das indicações geográficas e denominações de origem protegidas 
em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1308/2013 do Conselho;  
  
-  uma lista das indicações geográficas e denominações de origem protegidas 
de países que não pertencem à UE graças a acordos bilaterais sobre o 
comércio de vinho entre a UE e os mesmos países;  
 
-  uma lista das menções tradicionais protegidas pela UE em conformidade 
com o Regulamento (CE) n.º 1308/2013 do Conselho do Conselho. 
 
 
 
 
 

4 Vinhos aromatizados 
 

REGULAMENTO (UE) Nº 251/2014 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de 26 de Fevereiro de 2014 relativo à definição, descrição, 
apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas dos produtos 
vitivinícolas aromatizados e que revoga o Regulamento (CEE) nº 1601/91 do 
Conselho 

 

 
7 https://ec.europa.eu/agriculture/wine/legislation_en 
8 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/    
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5  Produtos não alimentares 
 
A nível comunitário não existe legislação harmonizada que proteja como IG 
os nomes de outros produtos que não ao referidos.  

 

No entanto em Julho de 2014 a Comissão Europeia fez uma consulta pública9 
para averiguar do interesse europeu em dispor de um sistema de protecção 
similar para os produtos não alimentares, tendo disponibilizado o documento 
GREEN PAPER - Making the most out of Europe's traditional know-
how: a possible extension of geographical indication protection of the 
European Union to non-agricultural products  

 

No mesmo sítio está disponível um estudo prévio encomendado pela Comissão 
Europeia “Study on geographical indications protection for non-
agricultural products in the internal market - Final report – 18 
February 2013” e seus anexos, cuja consulta se recomenda. 

 

Como se comprova no estudo referido há vários EM (entre os quais Portugal 
e França) que dispõem de legislação sui generis para proteger as IGs dos 
produtos não alimentares. Mas obviamente que a protecção só é válida no 
território de cada EM excepto quando existam acordos específicos entre EMs 
ou quando a protecção seja concedida por países signatários do Acordo de 
Lisboa. 

 

 
9 A consulta pública esteve aberta até 28.10.2014 
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Muito interessante e importante tem sido o apoio do PE para que exista 
regulamentação europeia protegendo as IGs dos produtos não alimentares em 
geral 10 

 

O PE aprovou uma Resolução, em 2016, recomendando à Comissão Europeia 
a apresentação de uma proposta de legislação europeia para a protecção das 
IGs dos produtos não alimentares em geral. 11  

 

 

É possível que esta situação sofra alteração substancial face à adesão 
da EU ao Acordo de Lisboa, complementado com o Acto de Genebra. 

 

 
6  Serviços 
 

Não existe legislação harmonizada em matéria de protecção de IGs para 
serviços nem se conhece nenhuma diligência em curso na UE com esse 
objectivo. 
 
 

 
10 http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/society/20150914STO93047/roziere-indicacoes-
geograficas-protegidas-podem-dar-garantias-aos-consumidores 
11 Texto em anexo 


