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Protecção das DOP, das IGP e das IGs contra a "evocação" 

 
                    
Introdução 
 
A protecção contra a utilização de menções na rotulagem dos produtos que  possam constituir 
uma  "evocação"  de  uma  DOP, de uma IGP ou de uma IG,  tal como previsto  no Artº 13, nº1, 
al.(b)  do Regulamento  (UE) nº 1151/2012,  no Artº  103, nº 2, al.(b)  do  Regulamento (UE) nº 
1308/2013  e no Artº 21, nº 2, al. (b) do Regulamento  (UE) nº 2019/787,  é uma ferramenta 
poderosa para a sua protecção significativa na UE, especialmente contra tentativas subtis de 
enganar dos consumidores. 
 
Na sequência de decisões do  Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE)  (em seguida, 
reflectidas nos acórdãos de tribunais nacionais que haviam remetido os casos em causa ao  TJUE),  
a profundidade/significado/noção/conceito  de "evocação"  foi  clarificada  ao longo dos anos. 
 
O oriGIn Europa e os seus membros acreditam que é necessário promover um conhecimento 
mais vasto sobre o conceito de evocação (e da sua profundidade) em toda a UE, incluindo entre 
os gabinetes PI/marcas comerciais, a fim de assegurar uma aplicação uniforme das regras 
pertinentes da UE. 
 
 
Elementos cruciais da evocação acordo com os regulamentos e jurisprudência da UE 
 
a. O Regulamento 1151/2012 não restringe o conceito de evocação à utilização de sinais 
gráficos. O artº  13(1) (b)  refere-se a "... qualquer evocação... " (a mesmo formulação consta no 
artº 103 (2) (b) do Regulamento 1308/2013 e no artº 16  (b) do Regulamento 110/2008).  
 
b. O TJUE manifestou-se sobre o conceito de "evocação" em várias instâncias, incluindo    os  

casos  "Cambozola", "Parmesan", "Cognac”, "Verlados",  "Glen Buchenbach"  e "Manchego/Don 
Quixote de la Mancha").  A jurisprudência esclareceu que "(...) pode haver uma evocação de um 
nome protegido , mesmo quando não há probabilidade de confusão  entre os produtos em causa 
e mesmo que nenhuma protecção comunitária se estende às partes dessa designação que são 
evocadas pelo termo ou termos em questão ". 

 
c. O ponto 55 do "caso Parmesan"   (C-132/05) trata da utilização de elementos gráficos: "de 

acordo com os documentos no caso, na Alemanha, certos produtores de queijo a que chamam 
“parmesan” comercializam esse produto com menções referentes às tradições culturais e 
paisagens italianas. É legítimo inferir disso que os consumidores desse Estado-membro 
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percepcionam o queijo rotulado como “parmesan” como um queijo associado à Itália, mesmo 
que, na realidade, tenha sido produzido noutro Estado-membro"  (ver  Alemanha e Dinamarca 
vs Comissão , ponto 87). 

 
d. No caso "Cognac" (acórdão de 14/07/2011,  nos processos apensos C-4/10 e C-27/10, nº 

46), o Tribunal de Justiça declara: "as alíneas a) a d) do artigo 16º do Regulamento nº 110/2008 
referem-se a várias situações em que a comercialização de um produto é acompanhada de uma 
referência explícita ou implícita a uma indicação geográfica em circunstâncias susceptíveis de 
induzir em erro o público quanto à origem do produto ou, no mínimo, para criar na mente do 
público uma associação de idéias com a origem  ou, pelo menos, permitir ao comerciante tirar 
partido da reputação da indicação geográfica em causa". Como consequència,  pode exsitir 
evocação  de uma DOP, de uma IGP ou de uma  IG  se  forem utilizadas referências explícitas ou 
implícitas na rotulagem dos produtos em causa. 

 

e. Com referência específica aos consumidores, o acórdão de 21 de Janeiro de 2016 
(processo C-75/15, caso "Verlados") estabelece que: "o artigo 16º, alínea b), do Regulamento 
(CE) nº 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de Janeiro de 2008, relativo à 
definição, descrição, apresentação, rotulagem e protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o Regulamento (CEE) nº 1576/89 do Conselho deve ser 
interpretado no sentido de, a fim de avaliar se existe uma «evocação» na acepção da essa 
disposição, o órgão jurisdicional nacional é obrigado a referir-se à percepção do consumidor 
médio, razoavelmente bem informado e razoavelmente observante e circunspecto, e que este 
conceito é entendido como abrangendo os consumidores europeus e  não só consumidores do 
Estado-membro em que o produto que dá origem à evocação da indicação geográfica protegida 
é fabricado". 

 
f. No processo C-44/17 ("Glen Buchenbach"), o Tribunal esclarece que a proximidade 

"conceptual" entre a IG e o nome impugnado  pode resultar numa evocação. Tal deve ser 
avaliado pelos tribunais nacionais, tendo em conta o facto de um consumidor europeu médio, 
razoavelmente bem informado, observador e circunspecto, quando confrontado com o nome 
em causa, a imagem desencadeada na sua mente poder ser a do produto cuja indicação está 
protegida”.  Este é o primeiro caso que coloca  para além de qualquer dúvida que a evocação 
pode existir mesmo quando o nome em causa não é sequer semelhante nem fonetica nem 
visualmente com a IG em causa (o nome impugnado foi "Glen Buchenbach" em relação à IG 
"Scotch Whisky"-"Glen",  na verdade, é amplamente utilizado na Escócia para se referir ao 
"vale" e é um elemento da marca comercial dos produtores de uísque escocês). Além disso, 
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segundo o Tribunal de Justiça, a indicação da verdadeira origem do bem em causa não exclui 
automaticamente a evocação de uma IG. Na sequência do acórdão do TJUE, em    Fevereiro de  
2019,    o  tribunal alemão que enviou o processo ao  TJUE  concluiu que    "Glen" está fortemente 
associado à Escócia e ao Scotch Whisky , e o única razão para usar "Glen" num whisky alemão é 
para ser feita, sem qualquer espécie de dúvida,  uma associação com o whisky escocês. Como 
resultado, a decisão do Tribunal confirmada que o uso de "Glen" num whisky alemão é 
enganosa. 

 
g. No processo C-614/17 ("Fundación Consejo Regulador de la denominación de origen 

protegida Queso Manchego" v. "industrial Quesera cutquerella SL e Juan Ramón côquerella 
montagud", empresa que comercializa  alguns dos seus queijos com rótulos com elementos 
figurativos - um cavaleiro semelhante às representações habituais de "Don Quixote de la 
Mancha" e um cavalo esquelético e paisagens com moinhos de vento e ovelhas, bem como as 
palavras "Quesos Rocinante" - o TJUE confirma que  uma evocação de uma DOP (ou  de uma 
IGP ou de uma IG) pode ser produzida mesmo pelo  uso de elementos figurativos. Isto também  
acontece ainda que na  ausência de semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais  entre o nome 
protegido e a rotulagem do produto. Além disso,  o Tribunal constatou que  a utilização de sinais 
figurativos evocando a área geográfica com a qual uma denominação de origem está associada 
pode constituir uma evocação dessa designação, incluindo quando esses sinais figurativos são 
utilizados por um produtor estabelecido nessa região, mas cujos produtos, semelhantes ou 
comparáveis aos protegidos pela denominação de origem, não são abrangidos pelo DOP; e que 
por “consumidor médio” pode ser entendido como incluindo os consumidores do Estado-
membro em que o produto é produzido e principalmente consumido.  Na sequência do acórdão 
do TJUE, em Julho de 2019,  o Supremo Tribunal de Espanha determinou que os  elementos 
figurativos ("Don Quixote de la Mancha", bem como um cavalo esquelético e paisagens com 
moinhos de vento e ovelhas) têm suficiente proximidade conceptual com  a região "La Mancha" 
para levar os consumidores a associá-los  com  a DOP  "Queso Manchego". Como resultado, o 
uso dos elementos figurativos acima mencionados nos queijos e outros produtos láccteos feitos 
em "La Mancha", mas sem cumprir o Caderno de Especificações do produto "Queso Manchego" 
foram considerados uma violação do direito da UE relevante (uma evocação da DOP, de acordo 
com  Art. 13.1. b do Regulamento (UE) n. º 1151/2012). Da mesma forma, o Supremo Tribunal 
invalidou a marca registada "Rocinante" (Art. 14.1 do mesmo regulamento).  

 
h. Mesmo que não chegue ao TJUE, outra decisão interessante sobre a evocação (em 

particular  a reprodução do aspecto externo de um  produto com DOP/IGP )  foi realizada pelo 
Tribunal Comercial de Recurso de Alicante, em Outubro de 2013, na sequência de uma acção 
intentada pelo Consejo Regulador do DOQ "Queso Tetilla". "Queso Tetilla" é uma DOP 
espanhola que identifica um queijo produzido na região da Galiza, cuja característica mais 
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reconhecível é a sua forma singular cónica que se assemelha a uma mama feminina, que deu 
origem ao nome "Tetilla". No seu acórdão nº 419/13, o Tribunal espanhol declarou que "a DOP 
Queso Tetilla protege um nome tradicional que os consumidores associam inexoravelmente a 
uma forma cónica, dado que a DOP  não corresponde a uma região ou a um local específico, 
mas serve para designar um queijo com um formato especial e bem conhecido". 
Consequentemente, a comercialização não autorizada de queijo com uma forma idêntica (o 
pacote do produto imitado reproduziu a forma típica de Tetilla e foi comercializado com a 
marca Mamiella tres Oscos) é considerada uma infração a esta DOP, nos termos do artigo 13º, 
n° 1, alínea b), do Regulamento (UE) nº 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, que protege as DOP e as IGP, entre outros, 
contra a evocação.  

   O Tribunal concluiu que a "evocação não só pode surgir do uso de uma palavra, mas também 
de outras práticas que levam a que, quando o consumidor é confrontado com a forma do 
produto, a imagem desencadeada no seu cérebro é a do produto cuja designação é protegida". 
Anteriormente, o tribunal comercial de primeira instância, no seu acórdão nº 58/13, de 20 de 
Março de 2013, já tinha constatado que a utilização do termo "Mamiella" no que diz respeito a 
queijo constitui uma violação da DOP "Queso Tetilla". Apesar de não serem semelhantes entre 
si, o Tribunal de primeira instância concluiu que o termo "Mamiella", que vem da palavra latina 
"Mama" (mama), evoca o PDO "Queso Tetilla". A este respeito, o Tribunal de Justiça, além disso, 
invalidou o registo da marca "Mamiella tres Oscos". 

 
i.    O caso acima mencionado (h)   é relevante no que diz respeito à  decisão 17-25822    (17 de 

Junho de 2019), pela qual  a "Cour de cassation" francesa remeteu outro caso ao TJUE. Diz 
respeito à interpretação do artigo 13.1 do Regulamento 1151/2012 e à sua profundidade no 
que respeita à reprodução por terceiros de formas e aparências físicas de produtos que 
ostentam nomes protegidos.   O  "Syndicat Interprofessionnel de Défense du Fromage Morbier"    
tinha  apresentado uma queixa junto da "Cour de cassation" contestando  o uso e 
comercialização pela empresa francesa "Fromagère du Livradois" de um queijo reproduzindo a 
aparência visual da DOP "Morbier".     

 
j.   Desde 2014, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO),  nas suas 

"orientações para o exame das marcas da União Europeia 
https://euipo01app.sdlproducts.com/1004922/903850/Trade-Mark-Guidelines/Introduction , 
estabeleceu princípios claros para avaliar se um pedido de registo de marca configura uma 
evocação de uma DOP ou de uma IGP ou de uma IG. Sobre este assuto, ver  secção 4, razões   
absolutas de recusa,  capítulo 10, indicações geográficas, 4.3.1 evocação/imitação das 
orientações, disponíveis em   https://euipo01app.sdlproducts.com/1004922/906757/Trade-
Mark-Guidelines/4-3-1-Evocation-Imitation 
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É importante salientar que a evocação não é avaliada da mesma forma que a probabilidade de 
confusão. Portanto, é irrelevante se uma probabilidade de confusão pode ser estabelecida ou 
não, a fim de descobrir que há evocação de uma DOP ou de uma IGP. Como o Tribunal de Justiça 
salientou, pode haver "evocação" mesmo na ausência de qualquer probabilidade de confusão. O 
que importa é, em particular, que uma associação de ideias sobre a origem dos produtos não seja 
criada na mente do público e que um comerciante não beneficie indevidamente da reputação da 
indicação geográfica protegida (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU: C: 2016:35, § 45). Para que 
haja evocação,  deve existir uma associação com o produto cuja designação está protegida. Por 
conseguinte, para saber se há ou não uma a evocação o  Tribunal de Justiça não fará a análise de 
acordo com os princípios estabelecidos no seu acórdão de 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 
1997:528. 

Para avaliar se essa associação pode ser feita, o Tribunal considerou: 

 se existe uma relação visual, fonética ou conceptual entre os termos: 

o por exemplo, se os termos partilham um início característico, como o Parmesan 
/Parmigiano Reggiano (26/02/2008, C-132/05, Comissão/Alemanha, EU: C: 2008:117); 

o por exemplo, se os termos compartilham raízes ou terminações características que não têm 
significado particular, como em Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, 
EU: C: 1999:115) e Verlados/Calvados (21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU: C: 2016:35); 

o por exemplo, se os termos partilham o mesmo número de letras ou sílabas, tais como 
Gorgonzola/Cambozola (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU: C: 1999:115); 

o por exemplo, se há proximidade conceptual, entre Parmesan e Parmigiano Reggiano 
(26/02/2008, C-132/05, Comissão/Alemanha, EU: C: 2008:117, § 47). 

 o grau de proximidade dos produtos em causa, incluindo a aparência física real ou os 
ingredientes e o sabor dos produtos abrangidos pela marca registada e pela DOP ou pela IGP 
(04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU: C: 1999:115, § 27). O facto de os produtos serem 
comparáveis não conduz automaticamente à evocação da DOP ou da IGP. Todavia, se os 
produtos em causa forem idênticos, trata-se de um elemento de apoio à evocação (ver ponto 
4.2). 

 se a parte da DOP ou da IGP que está incluída na marca constitui uma unidade lógica e 
conceptual dentro da marca ou não. Se assim for, a evocação é dispensada (por exemplo,  
“importação” não é uma evocação da DOP Porto , EXCAVADORA não é uma evocação da DOP 
“Cava“ e TORONTO não é uma evocação da DOP “Toro“). 
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Exemplos de casos onde foi considerado existir evocação 

DOP/IGP Marcas Europeias (EUTM) Explicação 

CHIANTI CLASSICO 

(IT/PDO/0005/0108)  

(EUTM No 9 567 851) 

O termo “Chianti” evoca a DOP 
“Chianti Classico“ protegida para 
óleos e gorduras. 

(16/01/2012, R 1474/2011-2, AZIASIAN 
OLEARIA CHIANTI, paras 14-15) 

NÜRNBERGER 
BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER 

ROSTBRATWÜRSTE 

(DE/PGI/0005/0184) 

NUERNBERGA 

(EUTM No 9 691 577) 

devido à sua equivalência fonética, 
NUERNBERGA será entendido no 
sentido da indicação geográfica 
«Nürnberger»». 

(01/02/2012, R 1331/2011-4, 
NUERNBERGA, para. 12)  

SCOTCH WHISKY 

(EUTM No 15 420 607) 

O nome do país Scotland  é um 
substantivo que evoca o adjetivo 
“Scotch“, que faz parte da IGP “ Scotch 
Whisky “. 

LYGOURIO ASKLIPIOU 

(EL/PDO/0017/0050)  

(EUTM No 15 510 721) 

O termo “ASKLIPIOU“, que faz parte 
da DOP “Lygourgio Asklipiou“, é o 
caso genitivo do substantivo 
“ASKLEPIOS” (ou “ASKLIPIOS”), 
que aparece no caso nominativo na 
EUTMi impugnada. O caso genitivo 
significa, inter alia, origem e posse e, 
neste caso, evoca a DOP. O elemento 
figurativo é uma repetição visual do 
termo que consiste numa representação 
típica do antigo Deus grego Asclepios. 
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Exemplos de casos onde não foi considerado existir evocação 

DOP/IGP Marca Explicação 

VINHO VERDE 

(PDO PDO-PT-
A1545) 

VERDI 

EUTM n. º 15 080 
278 

Devido ao claro significado conceptual da designação 
“VERDI”, o público relevante não será levado a crer que a 
designação acima mencionada evoque a DOP em questão. 
A presença de uma correlação parcial no caso em apreço entre 
os termos «VERDI», por um lado, e «VERDE», por outro, não 
é suficiente para compensar o facto de o consumidor das 
mercadorias em causa perceber o sinal «VERDI» como uma 
referência clara ao compositor italiano de ópera. 
(06/04/2017, R 1972/2016-5, VERDI, paras 12 e 14) 

Cape Girardeau 
County 

 IGP de um país nãp 
UE (Estados Unidos 

da América) 

 

EUTM n. º 16 081 
614 

A marca contém o termo "cerveja artesanal". Portanto, é 
improvável que seja percebido como evocando uma IGP relativa 
a vinho. 

Além disso, “ Cape “, por si só,  não é a parte significativa da 
IGP. Portanto, a fim de evocar a IGP, seria necessária uma 
referência à outra parte geograficamente significativa da IGP 
(por exemplo, “ Girardeau “). 

 

Adjetivos/substantivos equivalentes 

A utilização de um adjetivo/substantivo, equivalentes, para indicar a mesma origem constitui uma 
evocação de uma DOP ou de uma IGP. 

PDO/PGI 

Marca da 
União Europeia 

(exemplos 
fictícios) 

Explicação 

Ibiza 

(PGI-ES-A0110) 
Ibiza Substantivo na IGP → adjetivo na EUTM 
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AÇORES 

(PGI-PT-A1447) 
AÇORIANO Substantivo na IGP → adjetivo na EUTM 

BORDEAUX 

(PDO-FR-A0821) 
BORDELAIS Substantivo na DOP → adjetivo na EUTM 

JAGNIĘCINA 
PODHALAŃSKA 

(PL/PGI/0005/00837) 

JAGNIĘCINA 
Z PODHALA 

Adjetivo na IGP → substantivo na EUTM 

MEL DO 
ALENTEJO 

(PT/PDO/0252) 

MEL 
ALENTEJANO 

Substantivo na DO P→ adjetivo na EUTM 

SCOTTISH WILD 
SALMON 

(GB/PGI/0005/00863) 

WILD 
SALMON 

FROM 
SCOTLAND 

Adjetivo no IGP → substantivo na EUTM 

EMILIA 

 (PGI-IT-A0509) 

NATURA 
EMILIANA 

EUTM n. º 13 
018 619 

Quando o público vê que uma marca contém substantivos ou seus 
adjetivos correspondentes relacionados a um determinado 
território, ele acreditará que estes estão fornecendo informações 
sobre a localização geográfica onde as mercadorias são produzidas 
ou processadas. 

A inclusão do termo «NATURA» no sinal aplicado não impede a 
existência de uma «inclusão» e de «evocação» da indicação 
geográfica «EMILIA». Pelo contrário, este elemento, interpretado 
como "essência" ou "natureza", reforça o conceito transmitido pelo 
adjetivo “ EMILIANA “, que é o elemento mais distintivo do signo 
aplicado. 

(28/07/2015, R 2718/2014-4, NATURA EMILIANA) 
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Traduçao de DOPs e de IGPs 

Do mesmo modo, há evocação ou imitação da DOP ou da IGP quando a UETM contém ou consiste 
numa tradução da totalidade ou de parte de uma DOP ou de uma IGP, em qualquer uma das línguas 
da UE. 

DOP/IGP 
Marca da União 

Europeia 
Explicação 

COGNAC 
KONJAKKI 

(exemplo fictício) 

Uma EUTM que contenha o termo "Konjakki" será 
considerada como "Cognac" em finlandês. 

BOURGOGNE 
 

EUTM n. º 2417269 

“Borgoña “ é a tradução espanhola da DOP francesa 
“Bourgogne“. 

PÂTES 
D’ALSACE 

(FR/PGI/0005/0324) 

ALSATIAN PASTA 

(exemplo fictício) 

Uma EUTM que contenha a expressão “massa alsaciana” 
será considerada como evocando a IGP  “pâtes d’Alsace”. 

 

As marcas que contenham estes termos devem ser recusadas ao abrigo do artigo 7º, nº 1, alíneas c) 
e j), do Regulamento da marca europeiaii e não apenas ao abrigo do artigo 7º, nº 1, alínea c), do 
mesmo Regulamento.  

No entanto, o EUIPO irá opor-se a traduções de DOPs e de IGPs apenas na medida em que a 
tradução desencadeia uma ligação com um produto cuja designação está protegida. 

Por exemplo, o EUIPO não irá opor-se ao abrigo do artigo 7. °, n° 1, alínea j), ao termo «bull» apenas 
porque é, estritamente falando, o equivalente em inglês à palavra espanhola «TORO» — e «TORO» 
é um DOP para vinhos espanhóis. O público relevante é susceptível de associar o termo "bull" com 
um animal e não com vinhos da região de Toro. 
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Expressões usadas como “ deslocalisadores “     

Nos termos do nº 2, alínea b), do artigo 103º do Regulamento (UE) nº 1308/2013, do artigo 20º, 
nº 2, alínea b), do Regulamento (UE) nº 251/2014, do artigo 16º, alínea b), do Regulamento (CE) 
nº 110/2008 e do artigo 13º, nº 1 do Regulamento (UE) nº 1151/2012  as DOP e as IGP estão 
protegidas  “ainda que a verdadeira origem do produto….. seja indicada, ou que a denominação 
protegida seja …. acompanhada por termos como «estilo». «tipo», «método»,  «tal como 
produzido em ….»,  «imitação», ou similar.  

Por conseguinte, o facto de a DOP ou de a IGP reproduzida ou evocada na EUTM ser acompanhada 
por estas expressões não cancela a aplicação do artigo 7º, nº 1, alínea j), do Regulamento Europeu 
da Marca 

Por outras palavras, mesmo que o público seja assim informado sobre a origem efectiva do 
produto, ainda será levantada uma objecção  nos termos do artigo 7°, nº1, alínea j), do 
Regulamento Europeu da Marca. Não obstante, a marca será  considerada enganosa  nos termos 
do artigo 7º, nº 1, alínea g), do Regulamento Europeu da Marca, uma vez que existe uma contradição 
entre os produtos (restrito à DOP ou à IGP específica) e a mensagem transmitida pela marca (que 
as mercadorias não são os «genuínos» produtos beneficiados pela DOP ou pela IGP), o que 
conduzirá, assim, necessariamente a uma objeção adicional ao abrigo desse artigo. 

DOP/IGP Marca Europeia 

(exemplos 
inventados) 

Explicação 

RIOJA 

(PDO-ES-A0117) 

RIOJA STYLE 
RED WINE 

Uma marca europeia que contenha uma expressão como "vinho tinto 
de estilo Rioja" será considerada como evocando a DOP “Rioja”, 
mesmo que transmita a ideia de que o produto em questão não é um 
"genuíno" vinho Rioja DOP 

FETA 

(EL/PDO/0017/0427) 

GREEK 
STYLE PLAIN 

FETA 

ARABIAN 
FETA 

Uma marca europeia que contenha expressões como “Greek Style 
Plain feta“ ou “Arabian feta“, será considerada como evocando a DOP 
“feta”, mesmo que transmita a ideia de que o produto em questão não 
é um “genuíno queijo feta DOP”  
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Onde o requerente tenha a sua sede legal é irrelevante para avaliação do artigo 7º, nº 1, al) j do 
Regulamento Europeu da Marca. O artigo 103º, nº 1 do Regulamento (UE) nº1308/2013, o artigo 
20º, nº1 do Regulamento (UE) nº251/2014 e o artigo 12º, nº1 do Regulamento (UE) nº1151/2012 
estabelecem que as DOP e as IGP podem ser usadas por qualquer operador que comercialize um 
produto que esteja em conformidade com a especificação correspondente. Portanto, desde que 
os produtos cumpram as especificações da DOP ou da IGP em questão (garantida pela restrição 
adequada das mercadorias), a localização da sede legal do requerente da marca, conforme 
indicado no pedido de registo da marca europeia é irrelevante. Por exemplo, uma empresa com 
domicílio legal na Polónia pode possuir uma vinha localizada em Espanha que produza vinho em 
conformidade com a especificação do produto “Ribera del Duero” DOP.  

Da mesma forma, uma empresa com domicílio legal na Lituânia pode possuir uma fábrica 
localizada em Espanha que elabora produtos em conformidade com a IGP “Chouriço de 
Cantimpalos”. 
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i NT - EUTM – Marca da União Europeia 
ii NT -  REGULAMENTO (UE) 2017/1001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 14 de Junho de 
2017 sobre a marca da União Europeia 

 


