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1. Preâmbulo 

 

Foi na sequência dos Conselhos de Ministros da Agricultura de 

Beaune e de Salamanca, face ao impacto da comunicação da 

Comissão sobre «o Futuro do Mundo Rural»1 e em oposição à 

politica de massificação das produções agrícolas que a então 

Comissão das Comunidades Europeias apresentou, em 1990, 

duas propostas de regulamentos; o primeiro, tinha como 

objectivo a protecção das Denominações de Origem e das 

Indicações Geográficas dos produtos agrícolas e dos géneros 

 
1 «  O Futuro do Mundo Rural  - Comunicação da Comissão das CE. COM (88) 501 final,  de 28.07.88 
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alimentícios2 e o segundo, o de conferir  certificados de 

especificidade aos mesmos produtos. 3  

 

 
2. A proposta da Comissão 

 

De salientar que a proposta de regulamento apresentada pela 

Comissão, em 1990, previa um campo de aplicação vasto, mas 

pouco discriminado e pouco preciso: produtos agrícolas, 

transformados ou não, e géneros alimentícios. 4 

 
 

3. O Regulamento 2081/1992 e suas alterações 
 

Durante o processo de discussão com os Estados membros, para 

além de outros modificações importantes, o campo de aplicação 

sofre alterações consideráveis. 

 

Assim, e de acordo com os seus interesses económicos e ou por 

já terem desenvolvido sistemas de protecção de IGs e DOs 

abrangendo produtos que não constavam da proposta da 

 
2 Proposta de regulamento (CEE) do Conselho relativa à protecção das indicações geográficas e denominações de 
origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios  SEC(90) 2415 final  (Apresentada pela Comissão em 21 
de Dezembro de 1990) (91/C 30/06) 
3 Matéria não abordada neste documento 
4 Cf. artº 1º da proposta: 1. O presente regulamento estabelece as regras relativas à protecção das indicações 
geográficas e denominações de origem utilizadas na designação dos produtos agrícolas, transformados ou não, e 
dos géneros alimentícios. 
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Comissão, alguns EM negociaram o alargamento do campo de 

aplicação de forma a abranger cervejas e águas minerais, bebidas 

à base de extractos de plantas e produtos de padaria e similares, 

gomas e resinas, feno e óleos essenciais. 

 

Sendo necessária uma maioria qualificada para aprovar a 

proposta da Comissão, não houve como negar a inclusão de 

alguns dos produtos referidos, sendo que já na altura a questão 

das “águas minerais” desencadeou forte polémica. 

 
No entanto, quando o regulamento foi, finalmente, aprovado em 

Julho de 19925, tinha a seguinte abrangência:  

 
- produtos agrícolas destinados à alimentação humana que 
constam do anexo II do Tratado, e 
 
- géneros alimentícios que constam do anexo I do presente 
regulamento, e  
 
- produtos agrícolas enumerados no anexo II do presente 
regulamento. 
 
 
Para além disso, o texto aprovado excluía liminarmente  os 

produtos do sector vitivinícola e as bebidas espirituosas6.  

 
5 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, publicado no JOCE L 
208/1, de 24/7 
6 Cf. com parágrafo 2 do nº 1 do artº 1 do Regulamento citado 
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Previa, também, que o anexo I poderia ser alterado em 

conformidade com o processo de consulta a um comité composto 

por representantes dos Estados-membros e presidido pelo 

representante da Comissão.7 8   

 

Em resumo, o sistema de protecção das Indicações Geográficas e 

das Denominações de Origem podia beneficiar: 

 
 
Produtos agrícolas 
destinados à 
alimentação humana9 

Géneros alimentícios Outros produtos 
agrícolas 

- Carnes e miudezas, 
comestíveis 

- Peixes, crustáceos e 
moluscos 

- Leite e lacticínios; ovos de 
aves; mel natural  

- Produtos de origem animal, 
não especificados nem 
compreendidos 

- noutras posições 
- Produtos hortícolas, plantas, 

raízes e tubérculos 
alimentares  

- Frutas, cascas de citrino e de 
melões 

- Café, chá e especiarias, 
- Cereais 
- Produtos de moagem; malte; 

amidos e féculas; glúten; 
inulina 

— Cerveja  
— Águas minerais naturais e 
águas termais  
— Bebidas a base de 
extractos de plantas  
— Produtos de padaria, 
pastelaria, confeitaria ou da 
indústria de bolachas e 
biscoitos 
 — Gomas e resinas naturais 

— Feno  
— óleos essenciais 

 
7 Cf. com artigo 15º do Regulamento citado 
8 Posteriormente também o Anexo II poderia vir a ser modificado, pelo mesmo procedimento. Cf. c/ 
REGULAMENTO (CE) Nº 535/97 DO CONSELHO de 17 de Março de 1997 
9 Ver lista integral em https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:02016ME/TXT-20160901 
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- Sementes e frutos 
oleaginosos; sementes e 
frutos diversos; 

- Pectina  
- Banha e outras gorduras de 

porco e de aves de capoeira,  
- Gorduras e óleos de peixe e 

de mamíferos marinhos 
- Óleos e gorduras,  
- Preparados de carne, de 

peixe, de crustáceos e de 
moluscos 

- Açúcar de beterraba ou de 
cana,  

- Cacau  
- Preparados de produtos 

hortícolas, de frutas e de 
outras plantas ou partes de 
plantas 

- Sidra, perada, hidromel e 
outras bebidas fermentadas 

- Vinagres e seus 
sucedâneos, para usos 
alimentares 

 

 
 
Posteriormente, o anexo II viria a ser acrescido com: 
 
- cortiça e cochonilha10 
 
- flores e plantas ornamentais 11 
 
Em 200312, são introduzidas alterações substanciais: 
 
i. O vinagre de vinho passa a ser especificamente abrangido 

pelo campo de aplicação 13 

 
10 REGULAMENTO (CE) Nº 1068/97 DA COMISSÃO de 12 de Junho de 1997 
11 REGULAMENTO (CE) Nº 2796/2000 DA COMISSÃO de 20 de Dezembro de 2000 
12 REGULAMENTO (CE) Nº 692/2003 DO CONSELHO de 8 de Abril de 2003  
13 Cf. com artº 1, “Todavia, o disposto no presente regulamento não se aplica nem aos produtos do sector 
vitivinícola, com excepção dos vinagres de vinho, nem às bebidas espirituosas. O presente número não prejudica a 
aplicação do Regulamento (CE) nº 1493/1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola.” 
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ii. No anexo I: 

 

- são adicionados a pasta de mostarda e as massas alimentícias,  

- mas retiradas as águas minerais naturais e águas termais  14 

 
iii. No anexo II são adicionados a lã e o vime 
 
 
No entanto, e para acautelar direitos adquiridos, os processos 

pendentes relativos a águas minerais e a águas de nascente 

continuariam a ser analisados e protegidos ou rejeitados 15 e os 

nomes das águas minerais e das águas de nascente registados 

continuariam a beneficiar de protecção até 31.12.2013 16 

 
 

4. O Regulamento 510/2006 e suas alterações 
 

O Regulamento 510/2006 que revogou o Regulamento 2081/92 

vem, nesta matéria, alterar apenas o Anexo II ao introduzir o linho 

gramado no campo de aplicação. 

 

 
14 Único grupo de produtos retirados do campo de aplicação, até agora. 
15 Cf. com 2º parag do artº 2º “Sem prejuízo do ponto 16) do artigo 1.o, o disposto nos artigos 5.o e 17.o continua a 
ser aplicável aos pedidos de registo de denominação de águas minerais naturais e de águas de nascente cujo registo 
tenha sido requerido previamente à entrada em vigor do presente regulamento”.  
16 Cf. com 3º parag do artº 2º “As águas minerais naturais e as águas de nascente já registadas ou as que venham a 
ser registadas em virtude da aplicação do disposto no parágrafo anterior continuarão a constar do registo previsto 
no n.o 3 do artigo 6.o do Regulamento n.o 2081/92 e a beneficiar da protecção por este concedida, até 31 de 
Dezembro de 2013”. 
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E mantém a clarificação anterior relativa aos  vinagres de vinho: 

“Todavia, o presente regulamento não se aplica aos produtos do 

sector vitivinícola, com excepção dos vinagres de vinho, nem às 

bebidas espirituosas…” 17 

 

Por sua vez, o Regulamento 417/2008 altera o campo de 
aplicação ao introduzir: 
 
- o sal, no Anexo I 
 
- o algodão, no Anexo II. 
 
 

5. O Regulamento 1151/2012 
 
O Regulamento 1151/2012, que revoga o Regulamento 

510/2006, não introduz alterações significativas no campo de 

aplicação, mas faz uma apresentação formalmente diferenciada 

dos regulamentos anteriores. Assim, este regulamento determina 

que são abrangidos: 

 
a) os produtos agrícolas destinados ao consumo humano 

constantes do Anexo I do Tratado 18 

b) outros produtos agrícolas e géneros alimentícios 

constantes do Anexo I do regulamento 19  

 
17 Cf. com Parag 2 do artº 1 do regulamento 510/2006 
18 Cf. com nº 1 do artº 2º do Reg, 1151/2012 
19 Idem 
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c) os vinagres de vinho 20 

 
Muito interessante ainda é a nova formulação deste artigo: “A fim 

de ter em conta os compromissos internacionais21, ou os novos 

métodos ou materiais de produção22”. 

 

 

Desta formulação decorre  a possibilidade de poderem vir a ser 

incluídos no Anexo I outros produtos desde que “estreitamente 

ligados à produção agrícola ou à economia rural”. 23 

 

Esta formulação permite, ainda, que possam ser abertas algumas 

portas em sede de protecção de alguns produtos não alimentares, 

pelo menos enquanto a UE não dispuser de legislação 

harmonizada que permita proteger as IGs de tais produtos não 

alimentares (produtos artesanais ou não, rochas ornamentais, 

etc.).  

 
 
Em resumo, actualmente, o sistema de protecção das Indicações 

Geográficas e das Denominações de Origem pode beneficiar: 

 
20 Cf. com nº 2 do artº 2º do Reg, 1151/2012 
21 Os acordos comerciais e outros entre a UE e países terceiros ou grupos de países terceiros podem levar à 
necessidade de conceder protecção a DOP ou a IGPs de tais países cujos produtos não estejam incluídos nesta lita. 
Para não criar dificuldades, torna.se mias fácil “abrir  “ a lista e incluir novos produtos como, por suposição, o fio 
de seda e outros 
22 O que parece poder abrir portas à inovação 
23 Cf. com 2º parágrafo do nº 1 do artº 2º do Reg, 1151/2012.  
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produtos agrícolas destinados 

ao consumo humano 

constantes do Anexo I do 

Tratado 24 

produtos agrícolas e géneros 

alimentícios constantes do 

Anexo I do regulamento 

- Carnes e miudezas, 
comestíveis 

- Peixes, crustáceos e 
moluscos 

- Leite e lacticínios; ovos de 
aves; mel natural 

- Tripas, bexigas e buchos de 
animais, inteiros ou em 
bocados, com excepção dos 
de peixe 

- Produtos de origem animal, 
não especificados nem 
compreendidos noutras 
posições;  

- Produtos hortícolas, plantas, 
raízes e tubérculos 
alimentares 

- Frutas, cascas de citrino e 
de melões 

- Café, chá e especiarias, com 
exclusão do mate 

- Cereais 
- Produtos de moagem; 

malte; amidos e féculas; 
glúten; inulina 

— cerveja,  

— chocolate e produtos 

derivados,  

— produtos de padaria, 

pastelaria, confeitaria ou da 

indústria de bolachas e 

biscoitos,  

— bebidas à base de extractos 

de plantas,  

— massas alimentícias,  

— sal,  

— gomas e resinas naturais,  

— pasta de mostarda,  

— feno,  

— óleos essenciais,  

— cortiça,  

— cochonilha,  

 
24 Cf. esta lista indicativa com lista efectiva constante do Tratado de Lisboa (JOUE Serie C , nº 306, de 17 de 
Dezembro de 2007 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=PT ) 
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- Sementes e frutos 
oleaginosos; sementes e 
frutos diversos; 

- plantas industriais e 
medicinais; palhas e 
forragens 

- Pectina 
- Banha e outras gorduras de 

porco e de aves de capoeira, 
- obtidas por expressão ou por 

fusão 

- Gorduras e óleos, mesmo 

refinados, de peixe e de 

mamíferos marinhos 

- Óleos e gorduras, animais 
ou vegetais, hidrogenados, 
mesmo refinados, mas não 
preparados 

- Margarina, imitações de 
banha e outras gorduras 
alimentares 

- preparadas 
- Preparados de carne, de 

peixe, de crustáceos e de 
moluscos 

- Açúcar de beterraba ou de 
cana, no estado sólido 

- Outros açúcares, xaropes; 
sucedâneos do mel, mesmo 
misturados com mel 
natural; açúcar e melaço, 
caramelizados 

— flores e plantas 

ornamentais,  

— algodão,  

— lã,  

— vime,  

— linho gramado,  

— couro,  

— peles com pelo,  

— penas. 
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- Melaços, mesmo descorados 
- Açúcares, xaropes e 

melaços aromatizados ou 
adicionados 

- de corantes (incluindo o 
açúcar baunilhado ou 
vanilina), 

- com excepção dos sumos de 
frutas adicionados de açúcar 

- em qualquer proporção 
- Cacau inteiro ou partido, em 

bruto ou torrado 
- Preparados de produtos 

hortícolas, de frutas e de 
outras 

- Plantas ou partes de plantas 
- Sidra, perada, hidromel e 

outras bebidas fermentadas 
- Vinagres e seus sucedâneos, 

para usos alimentares 
 

 

 
6. A questão das “águas minerais” 

 
Com referido anteriormente, a inclusão das “aguas minerais” no 

campo de aplicação do Regulamento de protecção das IGs e das 

DOs mereceu grande discussão e alguma polémica, pois alguns 

Estados membros refutavam a admissibilidade face às condições 

de produção, à origem geológica, à ausência de factores 

humanos, etc. 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Trad Data Doc nº Ed Pág. 
A. Soeiro  24.03.2020  TT 41 1ª 13/22 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

No entanto, a proposta prevaleceu face à necessidade de obter 

maioria para aprovar o texto proposto pela Comissão e, que tinha 

sido, no decurso das negociações, objecto de diversas propostas 

de modificação. 

 

O Regulamento 2182/1992 previa no seu artigo 17º que os 

Estados membros dispunham de um prazo até 14 de Janeiro de 

1994 para enviar à Comissão os pedidos de registo europeu das 

denominações já protegidas ou das consagradas pelo uso, de 

acordo com a prática existente em cada EM. 

 

De realçar que os Estados membros não poderiam manter a 

protecção das denominações que não fossem enviadas para 

registo europeu ou que viessem a ser recusadas. 25 

 

Durante este lapso de tempo, a Comissão foi literalmente 

inundada com muitos pedidos de protecção para nomes de águas 

minerais, provenientes todos eles de um único EM (quase 400 

pedidos). Embora não tenha sido tornado público, a maioria 

desses pedidos estava muito deficientemente instruída, não 

 
25 Cf. com Artigo 17º do Regulamento 2081/92 - 1. 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. 
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contendo, designadamente,  elementos relevantes no que 

concerne à área geográfica, nem à ligação entre o produto e tal 

área.  Para além disso, as designações em causa não só não 

continham nomes geográficos ou a eles assimilados como, em 

contrapartida, eram compostas por números. E os pedidos não 

eram maioritariamente apresentados por Agrupamentos, mas sim 

por produtores isolados, sem nenhuma justificação para esse 

facto. 

 

No entanto, em 1996, aquando da publicação do primeiro 

regulamento europeu26 protegendo algumas centenas de 

denominações europeias, dessa lista constavam 31 denominações 

relativas a águas minerais naturais e águas termais, todas 

alemãs.   

 

Ficava ainda assim um extenso rol de nomes (cerca de 350) para 

serem sujeitos a escrutínio pela Comissão e decisão de publicação 

ou de rejeição. 

 
 
 
 

 
26 REGULAMENTO (CE) Nº 1107/96 DA COMISSÃO de 12 de Junho de 1996 relativo ao registo das indicações 
geográficas e denominações de origem nos termos do procedimento previsto no artigo 17º do Regulamento (CEE) 
nº 2081/92 do Conselho  
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7.  A Nota da Comissão 
 
Em Novembro de 2000 a Comissão Europeia preparou uma Nota 

informal em que dava conta da sua intenção de rejeitar um 

número significativo desses pedidos. 

 

Pelo seu interesse histórico e factual e pela lógica da 

argumentação técnico-jurídica, traduz-se 27 tal Nota.  

 

“A alínea a) do ponto 2 do artigo 2º do Regulamento 
2081/92/CEE28 do Conselho define “denominação de origem” 
como “ o nome de uma região, de um local determinado ou, em 
casos excepcionais, de um país, que serve para designar um 
produto agrícola ou um género alimentício:  
 
— originário dessa região, desse local determinado ou desse país 
e  
 
— cuja qualidade ou características se devem essencial ou 
exclusivamente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais 
e humanos, e cuja produção, transformação e elaboração ocorrem 
na área geográfica delimitada ; ". 
 
 
Além disso, o n.º 3 do artigo 2.º esclarece que  
São igualmente consideradas denominações de origem certas 
denominações tradicionais, geográficas ou não, que designem um 
produto agrícola ou um género alimentício originário de uma 

 
27 Tradução da autora 
28 Nota do Tradutor – O regulamento 2081/92 viria a ser revogado pelo Regulamento 510/2006. Por sua vez, este 
Regulamento viria a ser revogado Pelo Regulamento 1151/2012 
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região ou local determinado e que satisfaça as condições previstas 
na alínea a), segundo travessão, do nº 2. 
 
As "águas minerais" não cumprem estes requisitos. 
 
1) As propriedades das "águas minerais" dependem das 
formações geológicas e hidrogeológicas, e não de "ambientes 
geográficos específicos". 
 
Mesmo no caso de se aceitar que as características das "águas 
minerais" se devem a um "ambiente geográfico particular": 
 
2) A qualidade / características intrínsecas das "águas minerais" 
não dependem de "factores humanos inerentes". 
 
3) As DOP foram reconhecidas ou propostas para “fontes” ou 
“poços”. É bastante exagerado considerar o "local" onde se situa 
a fonte de água mineral como um "local específico" no sentido do 
artigo 2, ponto 2 
 
4) É inimaginável que as extensões dos aquíferos 
correspondam exactamente à área geográfica descrita nos 
pedidos de registo. Portanto, a condição de que a qualidade ou 
características do produto agrícola / alimento seja essencialmente 
ou exclusivamente devida a esse “ambiente geográfico específico” 
não é cumprida. Como exemplos, as seguintes situações parecem 
ser possíveis: 
 
a) A extensão do aquífero pode exceder os limites do “ambiente 
geográfico particular”, concedendo a qualidade / características 
da "água mineral" a diferentes ambientes geográficos. Isso seria 
por exemplo o caso de um segundo poço produzindo "água 
mineral" a partir do mesmo aquífero: na verdade, a água desse 
segundo poço, situada em um "ambiente geográfico particular" 
diferente, teria a mesma composição química que a água do 
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primeiro poço / nascente , comprovando que a qualidade / 
características da primeira "água mineral" não é essencial ou 
exclusivamente devida ao ambiente geográfico específico referido 
no pedido. Essa situação parece ser particularmente plausível 
quando a DOP foi reconhecida ou proposta para uma área muito 
restrita: p. uma "fonte" ou um "poço". 
 
 
b) O caso de um segundo poço que produz “água mineral” a partir 
de um aquífero diferente, mas no mesmo “ambiente geográfico 
específico” (pode ser o caso de um segundo aquífero localizado a 
uma profundidade diferente da primeira). A qualidade / 
características das duas "águas minerais" diferentes produzidas 
provavelmente seriam diferentes, embora as duas águas sejam 
obtidas no mesmo "ambiente geográfico particular".  
 
 
c) Nos casos em que a DOP foi reconhecida ou proposta para uma 
vila, cidade ou região: Não faria sentido dizer que a qualidade / 
características da "água mineral" são devidas a um "ambiente 
geográfico específico", sendo que  partes deste "ambiente 
geográfico" podem não ter água subterrânea. 
 
 
O Serviço Jurídico confirmou, em 1994, que a Directiva 
80/777/CEE29 e o Regulamento 2081/92/CEE têm finalidades 
diferentes e são perfeitamente compatíveis. Não obstante essa 
compatibilidade teórica, a combinação prática de ambos os 
sistemas provou ser um fiasco. É o caso, entre outros, em que a 
designação proposta (nome da fonte) é o nome de uma 
vila/cidade/região, mas a área geográfica definida no pedido de 
registo é limitada a um "endereço". O reconhecimento de uma 
DOP para esse pedido significaria conceder o monopólio do uso do 

 
29 Já não está em vigor.  Foi revogada e substituída pela DIRECTIVA 2009/54/CE DO PARLAMENTO EUROPEU 
E DO CONSELHO de 18 de Junho de 2009 relativa à exploração e à comercialização de águas minerais naturais 
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nome dessa vila/cidade/região apenas a uma empresa, impedindo 
outras empresas que produzem "águas minerais" e localizadas na 
mesma vila/cidade/região, de fazerem uso desse nome. 
 
 
As disposições previstas na directiva para as águas minerais e de 
nascente dão garantias suficientes no que diz respeito à protecção 
das denominações de "águas minerais". Essa afirmação foi 
confirmada pelo GISEM-UNESEM. Portanto, o incrível esforço 
administrativo para gerir os quase 400 pedidos de registo 
relativos a  "águas minerais" parece não ser justificado. 
 
 
Além disso, existe um risco óbvio de generalização dos registos  
como DO para “águas minerais”. A concessão efectiva de novos 
registos de DO para "águas minerais" (e até a simples 
manutenção da lista actual de 31 "águas minerais") poderia ter 
como consequência a notificação de (muitos) mais pedidos para 
"águas minerais" por outros Estados-Membros.30 
 
 
Perda da credibilidade do Regulamento 2081/92/CEE. A aceitação 
de "águas minerais" no Anexo I provavelmente levaria à aceitação 
de (quase) todos pedidos de registo. De facto, embora seja claro 
que os pedidos devem cumprir certas condições, não existem 
critérios objectivos e evidentes para aceitar / rejeitar um pedido. 
Como consequência, para evitar "discriminações", um critério 
bastante "flexível" teria que ser escolhido no caso de reconhecer 
novas DOP para "águas minerais", impondo a inclusão da maioria 
(se não de todas) as "águas minerais". Isso significaria 
praticamente o registo automático da DO de qualquer "água 

 
30 Nota da Tradutora. Ver INFORMAÇÕES DOS ESTADOS-MEMBROS. LISTA DAS ÁGUAS MINERAIS 
NATURAIS RECONHECIDAS PELOS ESTADOS-MEMBROS (Texto relevante para efeitos do EEE) (2013/C 
315/01) 
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mineral" registada nos termos da Directiva 80/777 / CEE, caso o 
pedido fosse feito.” 
 
 
 

8. A rejeição de 140 pedidos de protecção 
 
 

Em Junho de 2001 é publicado o Regulamento 1285/200131, pelo 

qual são rejeitadas 140 das 314 denominações ainda pendentes 

de decisão. 

 

A fundamentação para a rejeição é muito mais jurídica e sintética 

do que a constante da Nota referida anteriormente. 

 

A Comissão fundamenta que 125 denominações não podem ser 

registadas   por não serem  geográficas, nem apresentarem uma 

justificação inequívoca de serem tradicionalmente atribuídas a 

uma zona geográfica específica.32  

 

Fundamenta ainda a Comissão que 15 pedidos também têm que 

ser recusados pois as denominações em causa, apesar de 

geográficas, também incluem números, com o objectivo de 

 
31 REGULAMENTO (CE) Nº 1285/2001 DA COMISSÃO de 28 de Junho de 2001 que rejeita uma lista de pedidos 
de registo de designações comunicados nos termos do artigo 17º 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 
32 Cf. com considerandos 2 e 3 do regulamento referido 
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permitir a distinção entre diferentes águas minerais com as 

mesmas denominações. Uma vez que o objectivo do regulamento 

consiste na protecção exclusiva das denominações geográficas, 

não podem ser aceites denominações de origem que incluam 

números.33 

 

Das restantes 174 denominações nada se sabe pelo que se pode 

supor que os pedidos de registo terão sido retirados pelo Estado 

membro. 

 
 

9. O cancelamento das denominações registadas 
 
 
Entretanto a Alemanha pediu o cancelamento de 7 denominações 

registadas, em virtude de o requerente ser o único utilizador da 

denominação em questão, não estar interessado em utilizá-la 

como DOP e pagar os respectivos custos de controlo. 

 

As 7 DOPs viriam a ser canceladas através do Regulamento 

438/2008 34. 

 
33 Cf. com considerando 4 do regulamento referido 
34 Cf. com REGULAMENTO (CE) Nº 438/2008 DA COMISSÃO de 21 de Maio de 2008 que cancela o registo de 
certas denominações inscritas no registo das denominações de origem protegidas e das indicações geográficas 
protegidas [Löwensteiner Mineralquelle (DOP), Bad Niedernauer Quelle (DOP), Kisslegger Mineralquelle (DOP), 
Teinacher Mineralquellen (DOP), Lieler Quelle (DOP), Gemminger Mineralquelle (DOP), Überkinger 
Mineralquellen (DOP)] 
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As remanescentes viram o seu registo cancelado em 31 de 

Dezembro de 2013, conforme determinado pelo Regulamento  

692/200335.   

 
   
 
 

10. CONCLUSÕES 
 
 
 

 O campo de aplicação tem vindo a ser sucessivamente 
alargado, ainda que não haja casos concretos de protecção 
de nomes geográficos para muitas categorias de produtos; 

 
 
 Há margem, ainda, para alargar o campo de aplicação, desde 

que se demonstre uma ligação forte à produção agrícola ou 
à economia rural 

 
 
 A inclusão das águas minerais no campo de aplicação do 

regulamento revelou-se um erro, gerador de imenso e 
improfícuo trabalho técnico e administrativo. 

 
 
 Não podem ser registadas denominações, geográficas ou 

não, sem que se demonstre que existe um vínculo essencial 
entre o produto e a área geográfica. 

 
 

 
35 Cf. com último parágrafo do artº 2º  “As águas minerais naturais e as águas de nascente já registadas ou as que 
venham a ser registadas em virtude da aplicação do disposto no parágrafo anterior continuarão a constar do registo 
previsto no n.o 3 do artigo 6.o do Regulamento n.o 2081/92 e a beneficiar da protecção por este concedida, até 31 
de Dezembro de 2013.” 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Trad Data Doc nº Ed Pág. 
A. Soeiro  24.03.2020  TT 41 1ª 22/22 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 
 
 
 Não podem ser registadas denominações numéricas ou 

contendo números. 
 
 
 O factor humano é essencial para o registo de um nome 

como DO. 
 
 
 Os custos de controlo são uma das maiores causas de 

cancelamento de denominações registadas, o que 
aconselharia a uma revisão da situação. 

 
 
 
 
 


