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A PROTECÇÃO DAS DO E DAS IG 
ATRAVÉS DOS TRATADOS 
INTERNACIONAIS 
 

1 Protecção através de Tratados, porquê? 

 

Tendo em conta a importância das IGs e das DOPs no mercado 

mundial e o facto de serem consideradas um activo estratégico e um 

património cultural, a União Europeia não negoceia actualmente 

nenhum acordo comercial ou similar sem ter um capítulo 

especificamente dedicado á protecção e reconhecimento das IGs1 

 

Porquê: As negociações multilaterais estão bloqueadas (ao 

nível da OMC) e há necessidade de proteger as IGs europeias 

nos mercados chave para a exportação    

 

Como: Com início em temas específicos (vinhos e bebidas 

espirituosas nos anos 90 e início dos anos 2000) até temas 

gerais incluindo todas as IGs do sector agro-alimentar 

 

Tipos: Acordos sectoriais; Acordos sobre as IGs, Acordos de 

Comércio Livre com um capítulo especial dedicado aos DPIs2, 

Acordos de Cooperação… 

 

 
1 Informação completa em https://ec.europa.eu/agriculture/gi-international_en 
 
2 Direitos de Propriedade Intelectual 
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Exemplos: 

Acordo entre a CE e os EUA sobre o Comércio de vinhos (em vigor 

desde 2006) 

Acordo entre a CE e o México sobre o Comércio de bebidas 

espirituosas com IG (em vigor desde 1997) 

Acordo de Comércio livre entre a UE e a Coreia do Sul (em vigor desde 

2011)  

Acordo de Parceria Económica com os países do Caribe   

Acordo entre a UE e o Canadá (CETA) 

 

Em todos estes “acordos” há um capítulo especial dedicado à 

protecção mútua das IGs que CONSTEM do acordo e regras para que, 

posteriormente, se possam vir a adicionar novas IGs 

 

O nível de protecção concedido e a lista das indicações geográficas 

protegidas em cada parte contratante são definidos em cada acordo. 

De salientar que, salvo os casos em que tal situação fique 

expressamente consignada nos “acordos”, as IGs de países terceiros 

são protegidas no território da União Europeia como Indicações 

Geográficas.  

 

Também é importante referir que as IGs de países terceiros 

protegidas via “acordos” não podem usar o logotipo comunitário.  
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2 Como saber mais sobre os acordos da UE com países 

terceiros ou blocos?  

 

O Movimento Internacional oriGIn3, dada a importância deste sector, 
publicou recentemente a seguinte informação: 

 ACORDOS EM VIGOR4 (ratificados ou provisoriamente 

aplicados) 

 NEGOCIAÇÕES CONCLUÍDAS5 (acordos ainda não vigentes) 

 ACORDOS EM NEGOCIAÇÃO6 
 
 

1.3  Que NOMES GEOGRÁFICOS estão protegidos na UE, por 

Acordos? 

  

No território da UE estão protegidas mais de 1500 IGs7 como resultado 

dos “Acordos” entre a UE e os seguintes países terceiros8: 

 

 
3 https://www.origin-gi.com/ 
 
4 http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/Bilaterals/2018_AGREEMENTS_IN_FORCE_
RATIFIED_OR_PROVISIONNALY_APPLIED.pdf 
 
5 http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/Bilaterals/2018_agreements_not_ratified.pdf 
 
6 http://www.origin-
gi.com/images/stories/PDFs/English/Bilaterals/2018_agreements_under_negotiation.p
df 
 
7 A lista das IGs pode ser consultada em 
 https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/quality/documents-
links/pdf/list-gis_en.pdf 
8 Face à assinatura recente de um Tratado com o Japão, este país decerto verá protegidas 
IGs no território da União, a curto prazo 
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 África do Sul 
 Albânia 
 Austrália 
 Bósnia Herzegovina 
 Canadá 
 Chile  
 Colômbia 
 Coreia do Sul 
 Costa Rica 
 El Salvador 
 Ecuador  
 EUA 
 Georgia 
 Guatemala  
 Honduras  
 Liechtenstein 
 México 
 Moldavia  
 Montenegro 
 Panamá 
 Peru 
 Sérvia 
 Suíça 
 Ucrânia  

 
No site da Comissão Europeia dedicado ao comércio internacional 

pode ver-se uma síntese actualizada das negociações recentes e em 

curso. 9 

 
É importante saber que os nomes cuja protecção foi solicitada por países 
terceiros ao abrigo de Acordos Comerciais são sujeitos a um processo de 
consulta pública 
 

A título de exemplo, veja-se a INFORMAÇÃO — CONSULTA PÚBLICA 

que a COM publicou no Jornal Oficial da União Europeia – JOUE C187, 

 
9 http://ec.europa.eu/trade/ 
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pág. 18 – sobre as “Indicações geográficas da Colômbia a proteger 

como indicações geográficas na União Europeia”10 

 

Com esta publicação, a Comissão Europeia abre um período de 

oposição aberto para “todos os Estados-Membros e países terceiros, assim como 

as pessoas singulares e colectivas com um interesse legítimo, residentes ou 

estabelecidas num Estado-Membro ou num país terceiro, a manifestarem a sua 

oposição a essa protecção, por meio de declaração devidamente fundamentada”.  

 

A informação estabelece, ainda: 

- o prazo para apresentação de oposição  

- o endereço electrónico a usar para tal fim 

- os critérios para avaliação das oposições. 

 

A avaliação das oposições é feita “ …em relação ao território da União que, no 

caso de direitos de propriedade intelectual, se refere apenas aos territórios em que esses 

direitos são protegidos. A protecção destas denominações na União Europeia fica 

subordinada à conclusão com êxito do presente procedimento e ao acto jurídico 

subsequente que adita essas denominações ao acordo supracitado.” 

 
Os símbolos comunitários das DOPs e das IGPs não podem ser usados 

nas IGs de países 3ºs protegidas ao abrigo de acordos internacionais 

 

 
10 Ver em https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:187:FULL&from=PT 
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4  Que NOMES GEOGRÁFICOS estão protegidos na Europa, pelo 

processo “normal”11 

 
Para além das denominações protegidas por “acordos” diversos, na 

UE12 estão, pelo menos, registadas e protegidas IGs: 

 
- da China 
- da Colômbia 
- da Guatemala 
- da India 
- da Indonésia 
- da Noruega  
- da Tailândia  
- da Turquia 
- de Marrocos 
- do Brasil 
- do Camboja 
- do México 
- do Peru 
- do Vietname 
- dos Estados membros da UE 
- dos EUA 

 

 

 

 

 
 
11 Pedido efectuado junto da Comissão Europeia ao abrigo das disposições pertinentes 
dos Regulamentos relativos à +protecção das IGs e DOs para o sector agro-alimentar, 
para o sector das bebidas espirituosas e para o sector “vinhos” 
 
12 Ver em  http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html   
                http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/ 
                http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/ 
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Estes pedidos de protecção também são objecto de consulta 

publica no JOUE, em moldes idênticos aos que vigoram para os 

pedidos efectuados por Estados membros. 

 

A título de exemplo, veja-se a publicação de um pedido efectuado 

pelas autoridades do Camboja13  

 

A título de curiosidade refira-se que também a África do Sul 

apresentou recentemente um pedido de protecção para Rooibos-

Redbush14 

 

De salientar que os pedidos feitos a partir de países terceiros podem 

ser veiculados pelas autoridades competentes desses países ou 

directamente pelos Agrupamentos de Produtores. 

 

Os símbolos comunitários das DOPs e das IGPs podem ser usados na 

rotulagem dos produtos beneficiários de tais IGs reconhecidas na UE 

pelo processo dito “normal, ao abrigo do regulamento 1151/2012. 

 
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1003(05)&from=EN 
14 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=2150
5 
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5 Que NOMES GEOGRÁFICOS de produtos portugueses estão 

protegidos em países terceiros, ao abrigo de “acordos 

comerciais” 

 

Não é fácil saber pois tem que ser consultado, cada acordo, caso a 
caso. 
 
Por outro lado, também não se conhecem os critérios de inclusão de 
certos nomes nuns acordos e de outros nomes noutros acordos 
 
A Qualifica já por várias vezes colocou a questão ao Ministério da 
Agricultura, mas não obteve qualquer resposta.  
 
 
É claro que não nos incomodam os que estão. O que incomoda são os 
que não estão e são exportados ou têm potencial de exportação para 
países terceiros com quem a UE tem acordos comerciais. 
 
Também permanece demasiadamente secreta qual a entidade publica 
a quem devem ser feitos pedidos de inclusão nos Tratados já 
assinados 
 
 
 
3.6 A protecção ao abrigo do Acordo de Lisboa, 

complementado pelo Acto de Genebra 

 

Em 27 de Julho de 2018 a Comissão Europeia recomendou que a UE 
aderisse ao Acto de Genebra do Acordo de Lisboa, relativo à protecção 
das indicações geográficas (IG). 

 

O Acordo de Lisboa de 1958 é um tratado administrado pela 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e oferece uma 
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maneira de garantir a protecção de denominações de origem por meio 
de um único registo.  

 
Em Maio de 2015, o Acordo foi alterado por meio do "Acto de Genebra" 
(Geneva Act), que alargou o seu âmbito - que abarcava apenas as 
Denominações de Origem - para passar a abranger todas as 
Indicações Geográficas e permitiu a adesão de organizações 
internacionais como a própria UE (e não apenas os seus Estados-
Membros). 
 
A adesão da UE permitirá a protecção rápida, de alto nível e indefinida 
das IG europeias em todas as partes actuais e futuras pertencentes 
ao Acto de Genebra (as actuais partes são as seguintes: Argélia, 
Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, 
Cuba, República Checa, República Popular Democrática da Coreia, 
França, Gabão, Geórgia, Hungria, República Islâmica do Irão, Israel, 
Itália, México, Montenegro, Nicarágua, Peru, Portugal, República da 
Moldávia, Sérvia, Eslováquia, Antiga República Jugoslava da 
Macedónia, Togo e Tunísia). 
 
Na sequência desta decisão a Comissão15 preparará uma 
recomendação ao Conselho no sentido de a UE aderir ao Acto de 
Genebra, para poder tirar o máximo proveito do sistema de Lisboa 
revisto.  
 
Através deste Tratado podem-se também proteger as Indicações 
Geográficas dos produtos não alimentares 
 
O registo das IGs ao abrigo deste Tratado é feito através do INPI – 
Instituto Nacional da Propriedade Intelectual 
 

 
15 https://ec.europa.eu/…/eu-join-geneva-act-lisbon-agreement-… 
 


