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PROTECÇÃO DAS DO E DAS IG PARA PRODUTOS 
AGRÍCOLAS E AGRO- ALIMENTARES – GUIA PARA OS 
REQUERENTES (DE ACORDO COM O EXIGIDO PELO 
REGULAMENTO UE Nº 1151/2012) 
 
 
PREÂMBULO 
 
A ausência de um GUIA1 elaborado pelos serviços do Ministério da 

Agricultura, legalmente designados por “autoridade competente”, tem levado 

esta associação a formular protestos e pedidos veementes para que esta 

matéria seja clarificada. 

 

A falta de rigor e clareza da regulamentação em vigor2 sobre este assunto3, 

leva a que os serviços oficiais actuem como entendem, o que tem levado a 

ser constatado que: 

 

- os  cadernos de especificações apresentados pelos Agrupamentos são 

alterados pelos ditos serviços, sem que os Agrupamentos, sequer, sejam 

informados de tais alterações; 

 

- as alterações feitas pelos mesmos serviços pautam-se por conter erros 

técnicos graves, causadores de prejuízos aos produtores e à reputação  dos 

produtos e à notoriedade dos nomes; 

 
1 Realça-se que até Março de 2007 esteve patente no site da ex- DGDRural um documento intitulado, exactamente, 
Guia para os requerentes de uma DOP ou de uma IGP, contendo orientações para os Agrupamentos, exemplos 
práticos, pontos para reflexão, etc. 
2 Despacho Normativo nº 11/2018, de 20 de Agosto de 2018 
3 Saliente.se que a Associação QUALIFICA/oriGIn Portugal enviou ao então MAFDR uma proposta de texto 
regulamentar completíssimo, contemplando várias matérias técnicas de importância crucial para o sector, entre os 
quais, os deveres da autoridade competente. Obviamente não foi aceite… 
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- os cadernos de especificações recentes estão muito mal elaborados, pobres 

em matérias de importância e eivados de erros técnicos e gramaticais, 

resultando em enormes atrasos de apreciação por parte da Comissão 

Europeia; 

 

- há devolução, pela Comissão Europeia, e por mais do que uma vez, de 

cadernos apresentados pela “autoridade competente” com erros técnicos 

manifestos e reveladores de desconhecimento da regulamentação em vigor. 

 

Numa tentativa de minorar esta situação, gravosa para os produtores, para 

a economia rural, para o erário público e para o património cultural 

português, a QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL deu-se ao trabalho de traduzir 

vários textos franceses, que constam do site do INAO - Institut national de 

l'origine et de la qualité4, autoridade competente francesa sobre esta matéria 

com o qual, e desde há anos, a QUALIFICA mantem uma profícua 

colaboração técnica5.  

 

Traduz-se, neste documento, e com o devido agradecimento, uma parte 

importante do texto francês intitulado: 

 

« GUIDE DU DEMANDEUR D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTEGÉE (AOP) 

OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE (IGP) à l’exception des 

vins, boissons alcoolisées et boissons spiritueuses »  

 
4 https://www.inao.gouv.fr/ 
 
5 Idêntica há que mantém com outras autoridades competentes, deste sector, de vários Estados membros, o que nos 
permite estar absolutamente a par das práticas  correntes nos diversos EMs e das orientações da Comissão Europeia 
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A parte traduzida refere-se, exactamente, ao Caderno de Especificações e da 

forma correcta de o mesmo ser elaborado e apresentado. Outras partes do 

mesmo texto serão traduzidas e editadas, logo que possível. 

 

Salienta-se: 

 

A clareza do texto e a preocupação em aconselhar correctamente os 

produtores, evitando perda de tempo e sobrecarga administrativa; 

 

A existência de Comissões de Peritos e de Profissionais, independentes do 

INAO, mas que aconselham o INAO nas suas decisões; 

 

A existência de funcionários do INAO, tecnicamente muito bem preparados 

e conhecedores a fundo da região onde trabalham e dos seus produtos 

e produtores e a que dão apoio aos Agrupamentos antes, durante e 

depois do registo 

O facto de os Agrupamentos de Produtores terem que ser previamente 

reconhecidos como Organismos de Defesa e de Gestão do nome que 

pretendem ver reconhecido como DOP ou como IGP 

O facto de não só o nome geográfico ou assimilado ser legalmente 
protegido, mas também  de as áreas geográficas delimitadas, ou 
mesmo as parcelas de certas DOP, podem beneficiar da protecção 
contra qualquer alteração de  planeamento urbano, equipamento, 
construção, exploração do solo ou subsolo ou estabelecimento de 
qualquer atividade económica que possa afectar a área ou as condições 
de produção, a qualidade ou a imagem do produto com DOP ou com 
IGP.  

A exigência, também para as IGP, de ser comprovada a influencia do meio 
geográfico, incluindo factores naturais e / ou humanos  
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A exigência de ser claramente demonstrada a rastreabilidade com a região 

de origem, mas também de os operadores notificarem o Agrupamento 

sobre uma séria importante de operações efectuadas e quantidades 

recebidas e laboradas 

Os conceitos bem explicados e diferenciados, de: 
 
 Notoriedade - a propriedade de ser vantajosamente conhecido por 

todas as suas características, sem que os motivos sejam identificados  
 
 Reputação - forte reconhecimento pelo público associado a um 

elemento de caracterização do produto  
 
 Terroir - espaço geográfico definido, no qual uma comunidade 

humana, ao longo de sua história, construiu conhecimento colectivo 
de produção, com base num sistema de interacções entre um meio 
físico e biológico, e um conjunto de factores humanos. As rotas 
sociotécnicas assim envolvidas revelam uma originalidade, conferem 
uma tipicidade e levam a uma notoriedade por um bem originário 
desse espaço geográfico. 

 
 Tipicidade ligada ao terroir - capacidade de um produto agricola 

pertencer a uma categoria específica, construída ao longo do tempo 
num terroir específico. A tipicidade não deve ser confundida com a 
conformidade com um padrão e admite uma variedade interna ao 
tipo. A tipicidade ligada ao terroir também é capacidade de ser 
distinto quando comparado com produtos similares. 

 
 

Para melhor compreensão do mesmo texto, inserem-se algumas notas, não 

constantes do texto original e que, por essa razão, estão devidamente 

assinaladas como NOTA do TRADUTOR. 
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Guia para requerentes de uma denominação de origem 
protegida (DOP) ou uma indicação geográfica protegida 
(IGP) para produtos agrícolas e agro-alimentares, de 
acordo com o Regulamento UE nº 1151/2012  

                                                                                       
(Novembro de 2017)  
                                                                                             

Este guia destina-se a grupos de operadores que solicitam o registo, pela Comissão Europeia, 
de um nome para um produto como DOP ou como IGP ou a revisão das especificações de uma 
DOP ou de uma IGP existente6, para os ajudar na formalização do seu pedido.   
 
Os produtos abrangidos por este guia são produtos agrícolas ou alimentares e produtos da 
pesca, crus ou processados. O caso de produtos florestais é o assunto de uma secção específica 
deste guia7. Vinhos e bebidas espirituosas são excluídos. 
 
Em complemento deste guia, e para os apoiar no seu processo, os candidatos são convidados a 
entrar em contacto com os serviços do INAO, que fornecerão toda a ajuda necessária para criar 
o seu dossier de pedido e cujos detalhes de contacto estão disponíveis através do  link: 
https://www.inao.gouv.fr/Institut-national-de-l-origine-et-de-la-qualite/L-INAO-sur-le-
territoire 
 

 
6 Nota do Tradutor – o processo de revisão das especificações de uma DOP ou de uma IGP existente será editada 
em documento separado.  
7 Nota do Tradutor – o caso dos produtos florestais não está incluído nesta tradução. Trata-se de uma questão 
particular, decorrente da legislação francesa. Em Portugal, os produtos florestais não abrangidos pelo campo de 
aplicação do Regulamento UE nº 1151/2012 poderão ver reconhecidas as suas IG ou as suas DO ao abrigo do Código 
da Propriedade Industrial  
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Em complemento deste Guia,  os seguintes documentos estão  disponíveis: 
 
- A directiva INAO-DIR-2015-01 relativa ao procedimento para reconhecer uma denominação 
de origem ou uma indicação geográfica, modificar as especificações ou cancelar uma 
denominação de origem ou  uma indicação geográfica registada: 
http://www.inao.gouv.fr/content/download/832/7523/version/1/file/INAO-DIR-2015-
01procedure-reconnaissance-IG.pdf-  
 
- O guia para candidatos a reconhecimento como órgão de defesa e gestão 
: https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-organismes-de-defense-et-de-
gestion-ODG 

 

Conteúdo 
1. DEFINIÇÕES E OBJECTIVOS ........................................................................................... 8 

1.1 A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA (DOP) ........................................... 8 

1.2  A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP) ..................................................... 9 

1.3  OBJECTIVOS DO REGISTO DE UMA DOP OU DE UMA IGP ................................ 10 

2. O INAO ............................................................................................................................... 14 

3.  CONTEÚDO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UMA DOP OU DE UMA IGP
..................................................................................................................................................... 17 

3.1  A CARTA DE TRANSMISSÃO ........................................................................................ 18 

3.2. A NOTA DE APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO PROJECTO, INCLUINDO O 
SEU IMPACTO TÉCNICO E ECONÓMICO ........................................................................... 18 

3.3 PEDIDO DE RECONHECIMENTO NA QUALIDADE DE ORGANISMO DE DEFESA 
E DE GESTÃO (ODG) ............................................................................................................... 20 

3.4 O PROJECTO DE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES .................................................... 20 

1 - Nome do produto ........................................................................................................... 23 

2 - Descrição do produto ..................................................................................................... 27 

3- Delimitação da área geográfica ...................................................................................... 28 

4 – Prova de que o produto é originário da área delimitada ............................................... 31 

5- Descrição do método de obtenção .................................................................................. 37 

6- Elementos que justificam a relação com a área geográfica ............................................ 41 

7- Referências relativas à estrutura de controlo .................................................................. 49 

8 - Elementos específicos da rotulagem.............................................................................. 50 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Rev Data Doc nº Ed Pág. 
A. Soeiro  12.04.2020  TT 43 1ª 8/51 

 
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 

                      
                                                                                                                                                                                                    

9 - Requisitos nacionais ...................................................................................................... 50 

3.5 DOCUMENTO DE CONTROLABILIDADE ................................................................. 51 

 
 

1. DEFINIÇÕES E OBJECTIVOS  
 

A denominação de origem protegida e a indicação geográfica protegida e são definidas 
no Regulamento (UE) do Parlamento Europeu e do Conselho nº 1151/2012, relativo 
aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, para os 
produtos que fazem parte do âmbito de aplicação deste regulamento (consulte o anexo: 
lista de produtos elegíveis).  

 
A Comissão Europeia regista,  como DOP ou como IGP, nomes que foram 
reconhecidos ao nível nacional. 
 

1.1 A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA (DOP)  

 
Definição regulamentar: 
 
Denominação de origem é uma denominação que identifique um produto originário de 
um local ou região determinados, ou, em casos excepcionais, de um país, cuja;  
 
- qualidade ou características se devam essencial ou exclusivamente a um meio 
geográfico específico, incluindo os seus factores naturais e humanos;  
 
- e cujas fases de produção tenham todas lugar na área geográfica delimitada. 
 
 
A denominação de origem constitui um sinal de identificação da qualidade e da origem 

reconhecida desde 1905 em França, desde 1958 a nível internacional (no âmbito do 

Acordo de Lisboa) e desde 1992 a nível europeu.  
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A denominação de origem designa um produto cuja qualidade e características estão 

fortemente vinculadas a uma origem geográfica e cujo nome goza de reputação 

estabelecida. Portanto, pressupõe laços estreitos entre as características específicas 

do meio geográfico (que inclui factores naturais e humanos) e as características 

específicas do produto.  

O produto com denominação de origem tem uma especificidade vinculada ao seu 

terroir8. 

 

1.2  A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA (IGP) 

 
Definição regulamentar: 
 
Indicação geográfica é uma denominação que identifique um produto originário de um 
local ou região determinados, ou de um país; que: 
 
- possua determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser 
essencialmente atribuídas à sua origem geográfica;  
 
- e em relação ao qual pelo menos uma das fases de produção tenha lugar na área 
geográfica delimitada. 
 
A indicação geográfica protegida designa um produto cuja qualidade ou reputação ou 

outra característica  é influenciada pela sua origem geográfica. A IGP supõe vínculos 

 
8 Nota do Tradutor – por terroir entende-se “um espaço geográfico definido, no qual uma 
comunidade humana, ao longo de sua história, constrói conhecimento colectivo de produção, 
com base num sistema de interacções entre um ambiente físico e biológico e um conjunto de 
factores humanos. As rotas sociotécnicas assim envolvidas revelam uma originalidade, conferem 
uma tipicidade e levam a uma notoriedade de um produto originário desse espaço geográfico” 
 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Rev Data Doc nº Ed Pág. 
A. Soeiro  12.04.2020  TT 43 1ª 10/51 

 
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 

                      
                                                                                                                                                                                                    

entre as especificidades do ambiente geográfico (que inclui factores naturais e / ou 

humanos) e as especificidades do produto.  

 
Certas especificidades do produto conferem-lhe reputaçãoi: reputação é entendida no 

sentido de forte reconhecimento pelo público associado a um elemento de 

caracterização do produto. 

 

Está claramente ligado à origem geográfica. Essa noção não deve ser confundida com 

a que se aproxima da notoriedade, que designa a propriedade de ser vantajosamente 

conhecido por todas as suas características, sem que os motivos sejam identificados.ii 

                  *     *     * 
 

As DOP e as IGP constituem um património colectivo e, portanto, não podem ser  

propriedade privada de operadores económicos, ao contrário de uma marca, por 

exemplo. Qualquer operador localizado na área geográfica e respeitando as condições 

estabelecidas no Caderno de Especificações de uma DOP ou de uma IGP pode dela 

beneficiar. O pedido de registo é apresentado por um Agrupamento reconhecido como 

Organização de Defesa e Gestão (ODG), que reúne todos os operadores do sector em 

questão e é o interlocutor oficial do Instituto Nacional da Origem e Qualidade (INAO). 

 
 

1.3  OBJECTIVOS DO REGISTO DE UMA DOP OU DE UMA IGP 
 
 
Seja uma DOP ou uma IGP, o registo de um nome visa protegê-lo contra a 

usurpação.  

A protecção de um nome é baseada em disposições regulamentares específicas para 

denominações de origem e indicações geográficas existentes a níveis nacional, 

europeu e internacional. Baseia-se também nas regras gerais relativas à fraude, à luta 

contra a fraude, à concorrência desleal e ao parasitismo (que consiste em tirar proveito 
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da notoriedade ou reputação atribuída às DOP ou às  IGP sem se submeter às mesmas 

regras e restrições). Os nomes registados são protegidos contra qualquer uso comercial 

directo ou indirecto quando esses produtos são comparáveis aos registados sob esse 

nome ou quando esse uso possibilita lucrar com a reputação do nome protegido, 

inclusive quando esses produtos são usados como ingredientes. Também são 

protegidos contra qualquer usurpação, imitação ou evocação, mesmo se a origem 

verdadeira for indicada ou se o nome registado for acompanhado por uma expressão 

como "género", "tipo", "método", "à moda de", “imitação" ou uma expressão 

semelhante. Estão protegidos contra qualquer prática susceptível de induzir o 

consumidor em erro quanto à verdadeira origem do produto (Regulamento (UE) nº 

1151/2012, artigo 13º). As DOP e IGP nunca podem ser consideradas genéricas e cair 

no domínio público. Isso resulta na implementação pelo INAO e pela DGCCRF9 e sob 

a vigilância da Comissão Europeia, de protecção específica, possibilitando 

salvaguardar os interesses de operadores e consumidores. 

 

Os ODG10, os operadores e o INAO podem chegar ao ponto de tomar medidas legais 

para garantir a protecção de denominações de origem e indicações geográficas e obter 

uma indemnização pelos danos sofridos: 

 

- por meio de litígios civis (nomeadamente relacionados com a  propriedade intelectual); 

 

- tornando-se parte civil em processo penal, iniciado com base nas conclusões e actas 

elaboradas pelas principais autoridades responsáveis em França para a repressão de 

fraudes relacionadas com denominações de origem e indicações geográficas 

protegidas (Direcção Geral da Concorrência, Consumo e Repressão das Fraudes 

(DGCCRF). 

 
9 Nota do Tradutor - Direcção Geral da Concorrência, Consumo e Repressão das Fraudes 
10 Nota da Tradutor – ODG – Organismo de Defesa e Gestão. No fundo é um Agrupamento de Produtores que foi 
reconhecido pelo INAO para efectuar as funções de defesa e gestão da DO ou da IG cuja qualificação, registo e 
protecção foi solicitado.  
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As áreas geográficas delimitadas, ou mesmo as parcelas de certas DOP, também 

podem beneficiar da protecção contra qualquer alteração de  planeamento urbano, 

equipamento, construção, exploração do solo ou subsolo ou estabelecimento de 

qualquer atividade económica que possa afectar a área ou as condições de produção, 

a qualidade ou a imagem do produto com DOP ou com IGP. A autoridade pública 

responsável por autorizar ou não a realização dessas operações está sujeita a um 

procedimento obrigatório de consulta prévia, directa ou indirecta, ao INAOiii. 

 

Protecção nacional transitória  A protecção nacional transitória é a protecção 

adquirida quando o pedido de registo de uma DOP ou de uma IGP é enviado à 

Comissão Europeia. A protecção nacional transitória é exercida apenas em território 

nacional, reserva o uso do nome apenas para operadores que cumprem as 

especificações e não dá o direito de usar os termos ou os símbolos das DOP e das 

IGP. 

 

Em caso de recusa de registo como DOP ou como IGP, o produto perde o 

benefício da protecção nacional transitória. 

 

- No caso de um pedido de registo como DOP, a protecção nacional transitória é 

automática: é a AOC ou denominação de origem controlada11. Este último é, portanto, 

um passo anterior ao registo a nível europeu da DOP. 

 

O artigo L. 641-6 do Código Rural e da Pesca Marítima dispõe "O reconhecimento de 

uma denominação de origem controlada é proposto pelo Instituto Nacional de Origem 

e Qualidade, após consulta ao Agrupamento de operadores que solicitam 

reconhecimento como organização de defesa e gestão prevista no artigo L. 642-17. 

 
11 Nota do Tradutor – Este caso não é aplicável em Portugal já que não temos disposições legais similares às 
francesas, em termos de Denominação  de Origem Controlada. 
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A proposta do instituto  é feita tendo como base a delimitação da área geográfica de 

produção, definida como a área que compreende os municípios ou partes de municípios 

adequados para produzir o produto com a denominação de origem, bem como a 

determinação das condições de produção que constam do Caderno de Especificações. 

 

Estas condições de produção podem incluir medidas destinadas a promover a 

preservação de terroirs” 12    

 

Artigo L. 641-10 do Código Rural e da Pesca e Marítima " Devem solicitar o benefício 

de uma denominação de origem protegida os produtos agrícolas ou géneros  

alimentícios que constam do campo de aplicação do regulamento […]. Se o produto 

não responder às condições estabelecidas pelos regulamentos […] pode ver  negado 

ou cancelado o benefício da denominação de origem protegida e perde o benefício da 

denominação de origem controlada que tinha sido foi reconhecida". 

 
- No caso de um pedido de registo como IGP, a protecção nacional transitória é opcional 

e permanece sob as regras de protecção europeias. Se o Agrupamento requerente o 

desejar deve formalmente formulá-lo no seu pedido de reconhecimento. Essa protecção 

nacional transitória está sujeita ao procedimento nacional de oposição ao mesmo tempo 

que o Caderno de  Especificações. Em seguida, a concessão de protecção nacional 

transitória está sujeita à decisão do INAO. 

 
Artigo L. 641-11 do Código Rural e da Pesca e Marítima "Devem solicitar o benefício 

de uma Indicação Geográfica Protegida os produtos agrícolas ou agro-alimentares que 

 
12 Nota do Tradutor – por terroir entende-se “um espaço geográfico definido, no qual uma 
comunidade humana, ao longo de sua história, constrói conhecimento colectivo de produção, 
com base num sistema de interacções entre um ambiente físico e biológico e um conjunto de 
factores humanos. As rotas sociotécnicas assim envolvidas revelam uma originalidade, conferem 
uma tipicidade e levam a uma notoriedade de um produto originário desse espaço geográfico” 
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satisfazem as condições estabelecidas pelo Regulamento […] e que sejam objecto de 

um Caderno de Especificações proposto pelo Instituto Nacional de Origem e Qualidade,  

e aprovado por decreto do ministro ou ministros envolvidos. Se o produto não cumprir 

as condições estabelecidas pelos regulamentos […] será recusado ou cancelado o 

benefício da indicação geográfica protegida, e perdido  o benefício da aprovação do 

seu Caderno de Especificações.” 

 
Caso especial dos produtos florestais13  
 
O artigo L. 641-5 do Código Rural e das Pescas Marítimas "Podem beneficiar de uma 

denominação de origem controlada os produtos agrícolas, florestais ou géneros 

alimentícios e os produtos da pesca, crus ou transformados, que cumprem as  

condições estabelecidas nas disposições do artigo L. 115-1 do código do consumidor, 

possuam notoriedade  devidamente estabelecida e cuja produção está sujeita a 

procedimentos que incluem uma autorização dos operadores, um controlo das 

condições de produção e um controlo dos produtos. Assim sendo,  tais produtos 

florestais podem  beneficiar de uma DOC, mas não de uma DOP. 

 

2. O INAO  
 
Estatuto e missões  

 
O INAO é um estabelecimento público administrativo do Estado colocado sob a 
supervisão do Ministério responsável pela Agricultura. O INAO é responsável pela 
implementação da política francesa de valorização de produtos agrícolas, agro-
alimentares, florestais e dos produtos do mar sob signos oficiais de identificação da 
qualidade e origem (SIQO): denominação de origem, indicação geográfica protegida, 
"label rouge", especialidade tradicional garantida, agricultura biológica, indicações 
geográficas para as  bebidas espirituosas. 
 
As suas missões incluem:  
 

 
13 Nota do Tradutor – ver Nota do Tradutor 7 
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- Propor o reconhecimento de produtos e de nomes de produtos que possam  beneficiar 

de um símbolo de identificação, bem como a revisão dos seus cadernos de 

especificações;  

-  Reconhecer os organismos que garantem a defesa e a gestão dos produtos que 

beneficiam de um dos símbolos de identificação da qualidade e da origem;  

- Definir os princípios gerais do controlo e aprovar planos de controlo  ou de inspecção;  

- Declarar a aprovação dos organismos de controlo e garantir a sua avaliação;  

- Garantir que os cadernos de especificações sejam respeitados e, se necessário, punir 

os infractores;  

- Contribuir para a defesa e promoção dos  símbolos de identificação da qualidade e da 

origem na França e no exterior. 

 
 
Funcionamento: 
 
O funcionamento do INAO baseia-se essencialmente no trabalho e nas deliberações 

dos comités nacionais resultantes da estreita colaboração, dentro deles, de 

profissionais da área já investidos no processo dos símbolos de qualidade e origem, 

representantes de administrações (ministério responsável pela agricultura, ministério 

responsável pela economia), bem como personalidades qualificadas.  

 

Os diferentes comités nacionais são: 

- o comité nacional de denominações relativas aos vinhos, às bebidas alcoólicas e às 

bebidas espirituosas;  

- o comité nacional para denominações de origem lácteas, agro-alimentares e 

florestais;  

- o comité nacional de indicações geográficas protegidas, label rouge e 

especialidades tradicionais garantidas;  

- o comité nacional para indicações geográficas protegidas de vinhos e sidras;  

- o comité nacional de agricultura biológica.  
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Cada um desses comités nacionais possui uma comissão restrita, denominado “comité 

permanente", que pode, em particular, ter o poder de decidir sobre determinadas etapas 

do processo de reconhecimento ou de revisão de um caderno de especificações.  

 

Além disso, existe um conselho de reconhecimento e controlos que é competente em 

todas as questões relacionadas com o controlo dos cadernos de especificações. 

 
O Instituto, sediado em Montreuil (Seine-Saint-Denis), conta com 8 delegações 

territoriais que cobrem todo o território nacional. Os agentes do INAO apoiam os 

operadores nos esforços para obter o reconhecimento de um sinal. Após a obtenção 

do sinal, eles continuam com esse suporte para a gestão do sinal durante toda a vida 

útil do produto. Em geral, eles preparam e implementam as orientações e decisões dos 

comités nacionais do INAO. 

 

Informações práticas: No site do INAO: www.inao.gouv.fr , encontrará informações 

sobre produtos com DOP ou com IGP já registados, sobre os órgãos de decisão do 

INAO e na história do SIQO. O site da Comissão Europeia também inclui uma base de 

dados relacionada com o registo de DOP e  de IGP:  

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html  14 

 

 
14 Nota do Tradutor – A base de dados DOOR foi descontinuada em Dezembro de 2019, Desde 1 de Janeiro de 
2020 pode ser consultada a base de dados eAmbrosia – the EU geographical indications register  
(https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/) 
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3.  CONTEÚDO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UMA DOP OU DE 
UMA IGP  
O dossier, cujo conteúdo é detalhado nas páginas a seguir, deve ser enviado aos 

serviços locais do INAO ao solicitar o reconhecimento de uma DOP ou a de uma IGP.  

 
É composto pelos seguintes documentos: 
 
- 3.1 a carta de transmissão, incluindo, para os pedidos de reconhecimento de uma  IGP, 
o posicionamento do requerente em relação à protecção nacional transitória,  
 
- 3.2 a nota de apresentação e motivação do projecto, incluindo o seu impacto técnico e 
económico,  
 
- 3.3 o pedido de reconhecimento como organização de defesa e gestão (ODG),  
 
- 3.4 o projecto de caderno de especificações (acompanhado, se necessário, de 
documentos comprovativos relativos a certos elementos das especificações: nome a 
registar, acondicionamento, área de proximidade imediata, etc.)  
 
- 3.5 Um documento que permita garantir a controlabilidade das condições de produção 
constantes do caderno de especificações.  
 
O organismo de controlo escolhido deve entregar um plano de controlo nos serviços do 
INAO durante a instrução do pedido (consulte o capítulo 5 deste guia). 
 
 
No caso das IGP, note-se que pode ser associada, na acepção do Código Rural e da 

pesca marítima (artigo L641-2), a um Label Rouge, por decreto. É então necessário 

consultar o "Guia para o requerente de um Label Rouge".  

https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Produire-sous-signes-de-qualite-
comment-faire/Guides-pratiques 
 
 
Além disso, se o Agrupamento candidato desejar  beneficiar da protecção nacional 

transitória para o nome, deve solicitá-lo expressamente nesta carta.  
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Durante as etapas subsequentes do processo, o Agrupamento será solicitado para 

elaborar o  documento único, conforme consta do ponto 3.6 deste guia. O 

Agrupamento deverá assegurar-se  que os próprios operadores acompanhem o 

processo de reconhecimento, mesmo que tal exija aconselhamento externo, de modo 

a reflectir o saber fazer que contribui para forjar a identidade do produto. 

 

3.1  A CARTA DE TRANSMISSÃO 
 
 
Esta carta deve incluir: 
 
-  o número e a data da versão dos documentos transmitidos,  

- o assunto da transmissão (apresentação inicial de uma solicitação de reconhecimento, 

resposta a pedidos de esclarecimento, etc.),  

- se for a apresentação inicial da solicitação : o nome do organismo de controlo previsto,  

- no caso de uma IGP, o possível pedido de protecção nacional transitória. 

3.2. A NOTA DE APRESENTAÇÃO E MOTIVAÇÃO DO PROJECTO, 
INCLUINDO O SEU IMPACTO TÉCNICO E ECONÓMICO 
 
Antes de iniciar o procedimento, é aconselhável que os operadores envolvidos na 

defesa do produto se questionem sobre  o mérito de tal abordagem e de seu impacto 

técnico e económico, realizando um trabalho colectivo. O grupo deve apresentar e 

justificar sua solicitação nesta nota.  

 

Motivos da solicitação e seu posicionamento em relação a produtos da mesma 

categoria: 

 

- Apresentar as reflexões que levaram à escolha dessa abordagem para este produto 

(necessidade de protecção de nome, desenvolvimento económico, etc.); 
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- Posicionar a abordagem em relação a outros produtos da mesma categoria ou até 

outros sinais de identificação da qualidade e origem pré-existentes nesses produtos; 

 

- Apresentar a avaliação (especialmente económica) esperada pelo processo; 

 

- Demonstrar a capacidade dos operadores de cumprir as especificações 

(investimentos necessários) e suportar o custo do controlo; 

 

- Apresentar e desenvolver possíveis interacções/conflitos  do nome proposto com 

nomes de raça, variedades ou marcas (nomes repetindo todo ou parte do nome da 

denominação), em complemento com a secção 1 "nome do produto" no caderno de 

Especificações . 

 

Apresentação da fileira produtiva:  

 

Esta apresentação deve permitir situar a produção no seu contexto económico. Os 

dados esperados são, em especial:  

- a descrição do sector, 

- o número de operadores no sector por categoria (produtores de matérias-primas, 

fabricantes, refinarias, condicionadores, etc.) e sua localização geográfica,  

- o potencial de desenvolvimento  

- uma descrição sumária dos sistemas de produção das explorações (parte do produto 

na actividade dos operadores, grau de especialização das explorações, etc.).  

- os volumes produzidos (por tipo de operador, se aplicável). Por exemplo, para um 

queijo: produtores de leite, produtores agrícolas, unidades produtivas privadas e 

unidades produtivas cooperativas, unidades de maturação, etc.  

 

- os canais de comercialização do produto,  
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- os preços de venda (à saída da exploração e durante a comercialização final do 

produto),  

- as formas de acondicionamento e ou os modos de apresentação do produto 

 

Esses dados devem ser vistos no contexto do mercado para outros produtos do mesmo 

tipo. 

 

3.3 PEDIDO DE RECONHECIMENTO NA QUALIDADE DE ORGANISMO DE 
DEFESA E DE GESTÃO (ODG)15  
 
 
O Código Rural e da Pesca Marítima prevê o reconhecimento das organizações de 

defesa e gestão para todos os produtos que beneficiam de uma denominação de origem 

ou de uma indicação geográfica protegida e define as suas missões, bem como os 

princípios e metodologia para o seu reconhecimento como ODG. Assim, os ODGs são 

reconhecidos por decisão do director do INAO, após consulta ao comité nacional 

competente. As decisões são publicadas no site da INAO. Consulte o "Guia do 

Candidato ao Reconhecimento como Organização de Defesa e Gestão", disponível nos 

serviços do INAO e no site do INAO:  

file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/04XDZJ2L/201711_gui

deAOPIGP.pdf 

 

3.4 O PROJECTO DE CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES  
 
O Regulamento (UE) nº 1151/2012, relativo aos sistemas de qualidade dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios constitui a base regulamentar europeia das DOP 

e das IGP. Em particular, o regulamento prevê a existência de um caderno de 

especificações. A nível nacional, é este mesmo caderno de especificações que é 

 
15 Nota do Tradutor – Será editado um documento especial dedicado a este assunto 
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examinado com vista à proposta de reconhecimento da DOP ou da IGP. O caderno de 

especificações é aprovado sob proposta do INAO. Após o registo a nível europeu da 

DO ou da IG, é este caderno de especificações, possivelmente modificado (durante a 

fase de instrução pelos serviços da Comissão Europeia), que definirá as condições a 

serem cumpridas pelos operadores para beneficiarem da DOP ou da IGP para os seus 

produtos (consulte o capítulo 5 deste Guia) 

 

Questões práticas:  

- É necessário  

- numerar as páginas  

- indicar a data da versão no documento.  

- adoptar o tipo de letra "Times new roman" de 12 pt para o título e as rubricas  "Serviço 

competente do Estado-Membro", "Agrupamento requerente" e "Tipo de produto" e o 

tipo de letra "Times new roman" de 11 pt para o restante do documento.  

 

Um modelo de Caderno de Especificações está disponível nos serviços do INAO e no 

site do INAO:  

https://www.inao.gouv.fr/content/download/1350/13868/version/1/file/CDCMod%C3%A8le_B
O_Nov2014.doc 
 
- No Caderno de Especificações  (excepto na secção "requerente"), deve ser feita 

referência ao Agrupamento requerente usando o termo "Agrupamento" e não o nome 

exacto da estrutura ou o termo "ODG".  

 

– O  Caderno de Especificações não deve incluir documentos em anexo. Quaisquer 

documentos que acompanhem o Caderno  (por exemplo, mapas explicando os critérios 

de delimitação, documentos históricos, comprovativos do uso do nome, comprovativos 

da reputação do produto etc.) devem ser fornecidos separadamente do Caderno de 

Especificações em formato digital.  
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- O Caderno de Especificações deve ser enviado em formato digital  modificável (por 

exemplo: documento desenvolvido com o software Office Word®). O ficheiro digital 

contendo a proposta de Caderno de Especificações deve ter um formato compatível 

com sua publicação na Internet e permitir fácil acesso de terceiros. As secções a seguir 

indicadas devem aparecer no Caderno de Especificações na ordem proposta: 

 
Serviço competente do Estado-Membro 
O nome e os detalhes de contacto do INAO devem aparecer nesta secção, como segue:  
"Instituto Nacional de Origem e Qualidade (INAO)  
Arborial - 12, rue Rol-Tanguy TSA  
30003 - 93555 Montreuil-sous-Bois Cedex  
Tel: (33) (0) 1 73 30 38 00 Fax: (33) (0) 1 73 30 38 04  
Email: info@inao.gouv.fr » 
 
 
Agrupamento requerente 
 
As seguintes informações devem constar:  
 
- Nome do Agrupamento requerente;  
- Elementos para contacto: endereço, telefone, fax e email;  
- Natureza e composição, especificar:  
 
 a natureza jurídica (por exemplo, associação, sindicato profissional, etc.)  
 
 as categorias de operadores envolvidos (produtores de matérias-primas, 
transformadores, processadores, etc.). 
 
Tipo de produto 
 
A classe do produto em questão é aqui mencionada  (ver anexo 2 deste guia). 
 
Por exemplo:  
 
Classe 1.3. : Queijos  
Classe 1.6. : Frutas, produtos hortícolas e cereais, frescos ou transformados,  
Classe 2.10. : Óleos essenciais 
 
Para produtos que não pertencem às classes descritas no anexo ou,  em   caso de 
dúvida, convém entrar em contacto com os serviços do INAO  para ser assegurado que 
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o produto em questão seja elegível para o reconhecimento do nome como uma DOP 
ou como uma IGP 
 
 
1 - Nome do produto   

 
O nome do produto é inserido aqui.  
 
Regra de apresentação da denominação: a denominação deve sempre estar entre 

aspas (“…”). Somente a primeira letra do nome e a de um município ou local geográfico 

devem ser digitadas em maiúsculas; quando este local geográfico é descrito por um 

adjectivo, deve ser completamente escrito em letras minúsculas. Exemplos: "Bleu 

d'Auvergne", "Arroz de Camargue", "Brioche vendéenne". 

 
Elementos de reflexão: 
 
 Escolha do nome: 

 
O nome que aparece no Caderno de Especificações deve ser exactamente o usado no 

comércio ou na linguagem comum, e apenas nas línguas que são ou foram 

historicamente usadas para descrever o produto específico na área delimitada. A 

ortografia original do nome deve ser respeitada. 

 

O reconhecimento de uma DO ou de uma IG não se destina a criar denominações, mas 

a reconhecer o uso de um nome vinculado a usos de produção. A notoriedade ou 

reputação do nome deve, portanto, ser devidamente estabelecida e demonstrada. Uma 

vez reconhecida a DOP ou a IGP, o nome utilizado na rotulagem deve ser idêntico ao 

registado. 

 
Se vários nomes forem usados para o mesmo produto, a solicitação poderá estar 

relacionada com um ou mais desses nomes. Cada denominação deve estar entre 

aspas. Nesse caso, cada nome deve poder ser usado de forma intercambiável (eles 

são intercambiáveis) e o uso de cada um deve ser demonstrado. Exemplo: "Reblochon" 

ou "Reblochon de Savoie" (consulte também o caso específico dos idiomas regionais 
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abaixo). O nome escolhido não pode ser um nome que se tornou genérico, como "couve 

de Bruxelas", "cogumelo de Paris", ou seja, não deve ser um nome que se tornou o 

nome comum  de um produto agrícola ou de um género alimentício.  

 

Os modos de apresentação do produto não devem figurar no nome da DOP ou da IGP, 

mas devem ser descritos na secção 2 "descrição do produto" e / ou na secção 8 "regras 

de rotulagem".  

Exemplo (para uma noz): nozes frescas, nozes secas e miolo de noz 

 

 
 Pontos especiais: 

 
- Uso de nomes em idiomas regionais: o nome pode ser proposto no idioma regional 

que é ou foi usado historicamente para descrever o produto específico na área 

geográfica definida. Nesse caso, é sempre acompanhado de sua tradução em francês 

(o nome expresso no idioma regional não pode ser registado sozinho ou aparecer 

sozinho na rotulagem).  

Exemplos: " Piment d’Espelette " ou " Piment d’Espelette - Ezpeletako Biperra", "Miel 

de Corse - Mele di Corsica". 

 

- Nomes parciais ou totalmente homónimos de nomes de raças ou variedades: esse 

ponto deve ser indicado (na nota de apresentação e motivação do projecto) e deve ser 

demonstrado que não há confusão possível para o consumidor. De facto, um nome não 

pode ser registado como DO ou como IG se for possível induzir o público em erro 

quanto à verdadeira origem do produto. Este critério é examinado em especial tendo 

em conta a produção e a comercialização da raça ou variedade em causa, em especial 

fora da área geográfica proposta. 

 

- Existência de marcas ou de DOPs / IGPs registadas e que sejam parcial ou totalmente 

homónimas: esse ponto deve ser observado (na nota de apresentação e motivação do 
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projecto). Um nome não pode ser registado como  DOP ou como IGP se, tendo em 

conta a notoriedade e a duração do uso de uma marca, o registo da DOP ou da IGP 

pudesse induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do produto. No 

que diz respeito a outras marcas anteriores, em certos casos, nos termos do artigo 14º 

do Regulamento (UE) nº 1151/2012, estas podem continuar a ser utilizadas 

 

- Menções valorizantes: termos definidos em regulamentos nacionais ou europeus, 

como "produto da quinta", "produto da montanha",  que podem eventualmente figurar 

na rotulagem do produto, não devem figurar no nome do produto proposto para registo 

nem no caderno de Especificações. 

 

- Nome geográfico transfronteiriço: estão previstas disposições regulamentares 

europeias para o caso de nomes geográficos correspondentes a uma área geográfica 

transfronteiriça. 

 

 Argumentos que devem acompanhar o pedido de registo do nome:  
 
Para justificar a reserva de um nome para um determinado produto, o Agrupamento 

deve fornecer os elementos e documentos de suporte que permitam avaliar:  

 

- a anterioridade do uso desse nome para esse tipo de produto,  

- o uso actual que é feito desta denominação.  

 

A prova de uso (antigo e actual) dos nomes solicitados para registo é essencial. No 

caso de um pedido de um nome tradicional que não inclua um nome geográfico, deve-

se provar que esse nome é específico para o produto e para a região produtora (e, 

portanto, não é usado em nenhum outro lugar do país, à escala nacional e 

internacional).  

Exemplo: "Chevrotin" 
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 Protecção do nome como DOP ou como  IGP: 

 

Após o registo da DOP ou da IGP, o nome fica reservado aos operadores que respeitam 

as condições de produção definidas no Caderno de Especificações. No caso de 

denominações  compostas por várias palavras, se uma delas for considerada genérica 

(ou seja, um nome que inicialmente tinha um significado geográfico, mas que se tornou 

o nome comum para identificar um tipo de produto), o seu uso não fica proibido na 

sequência do registo.  

Exemplo: DOP "Brie de Meaux": o termo "Brie" define um tipo de produto, o seu uso 

não é proibido).  

 

Quanto mais um nome geográfico cobre um território importante, mais difícil é reservá-

lo e protegê-lo. Deve haver uma correspondência entre o nome e a área geográfica 

proposta.  

 

Além disso, o reconhecimento de uma DOP ou de uma IGP não protege o uso do nome 

de um município ou localidade ou, mais geralmente, do nome de qualquer entidade 

geográfica incluída na área, em produtos da mesma categoria.  

Exemplo: a DOP "Óleo essencial de lavanda da Haute Provence " não protege contra 

o uso do nome "Gap" em qualquer outro óleo essencial de lavanda.  

 

O registo de um nome como DOP ou IGP não permite  o registo de outra denominação 

com o mesmo nome geográfico, desde que sejam produtos similares ou comparáveis. 

 

O conceito de produto similar ou comparável é avaliado caso a caso e é baseado num 

conjunto de índices (categoria do produto, percepção do consumidor, mercado 

relevante etc.).Por fim, deve-se tomar cuidado para não recorrer ao nome de uma 

entidade administrativa ou um nome geográfico notório com o qual o produto não tenha 

uma relação específica (nome de uma colectividade territorial, mas também o nome de 
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uma DOP ou IGP já registada), com o único objetivo de usar a sua notoriedade ou 

reputação. Deve ser possível justificar o uso do nome apropriado pelo produto. Como 

tal, deve-se demonstrar que o nome é usado no comércio ou na linguagem quotidiana 

para designar o produto 

 

2 - Descrição do produto 
 

Nesta secção, figura a descrição precisa do produto e do seu modo de apresentação. 
 
Os descritores devem ser objectivos e devem poder ser analisados ou medidos. 
 
A descrição do produto inclui as principais características organolépticas (forma, cor, 

aroma, sabor, textura, etc.), físico-químicas (dimensões, teor de matéria seca, teor de 

açúcar, etc.) ou características microbiológicas do produto. 

 

Quando se trate de um produto transformado, a descrição inclui a descrição das 

matérias-primas utilizadas e sua percentagem de incorporação no produto acabado. 

 

O produto é descrito usando definições e padrões comummente aceites, unidades de 

medida e de comparação comummente usadas ou técnicas, sem incluir as 

especificações técnicas ou os requisitos legais obrigatórios aplicáveis a todos esses 

produtos. Também pode ser especificado o seguinte:  

- a espécie, raça e / ou tipo de animal,  

- a variedade ou o tipo varietal utilizado.  

 
Quando o produto provém de uma raça ou variedade específica também usada fora da 

área geográfica, é importante especificar em que é que o produto difere de outros 

produtos dessa mesma raça ou variedade obtidos fora da área geográfica.  

 

Em relação ao modo de apresentação, deve-se indicar se a DOP ou IGP é solicitada 

sobre o produto fresco ou processado, inteiro ou cortado, congelado ou não, embalado 
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ou não ... Isto permite que o solicitante determine a partir de que estádio de 

processamento e / ou até qual estádio de processamento o produto possui as 

características que lhe permitem usar a DOP ou a IGP (e, portanto, até que estádio ele 

pode se beneficiar da DOP ou da IGP) . 

 
Exemplos: Para um queijo, deve-se indicar se a DOP ou IGP é solicitada no queijo 
acondicionado ou não, e em que estádio de maturação pode ser apresentado. Para 
espargos, o Agrupamento pretende que eles possam apresentar-se  enlatados? 
Congelados? 

 
Elementos para reflexão: 
 
A descrição do produto tem como objetivo listar as características do produto, 

permitindo distingui-lo objectivamente de outros produtos da mesma categoria. 

 

Entre as características listadas nesta secção, algumas voltarão a ser incluídas na 

secção 6 "Relação com a área geográfica", na sua qualidade de informações 

específicas do produto vinculadas ao seu ambiente geográfico. 

 

É importante lembrar que a denominação de origem e a indicação geográfica permitem 

uma diversidade de práticas, dentro dos limites das regras de produção definidas 

colectivamente no Caderno de Especificações. Esse saber fazer contribui para forjar a 

identidade do produto. 

 
3- Delimitação da área geográfica 
 

Todas as fases de elaboração do produto (produção da matéria-prima, processamento, 

etc.) para uma DOP e pelo menos uma fase  para uma IGP devem ocorrer na área 

geográfica. Essas fases  devem poder ocorrer em qualquer ponto da área geográfica 

(não é possível definir uma área dedicada a uma ou mais fases). 

 
Nesta secção devem figurar: 
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- Uma descrição precisa e inequívoca da área geográfica proposta, que consiste em 

uma lista de departamentos (se escolhidos na íntegra), municípios ou partes de 

municípios. Excepto no caso de um departamento considerado na íntegra, os 

municípios incluídos na área geográfica devem ser listados por departamento, por 

ordem alfabética. Os nomes dos municípios devem ser escritos conforme especificado 

no Código Geográfico Oficial (Insee COG16), ou seja, usando toda a gama de 

caracteres, incluindo letras maiúsculas, minúsculas, acentos (inclusive nas 

maiúsculas), e hífens. Para os nomes dos municípios que contenham um artigo 

definido, estes são colocados antecedendo o nome, mas a classificação alfabética dos 

municípios é feita pelo  nome (por exemplo: "Celas, Chanterelle, La Chapelle-

d'Alagnon, La Chapelle-Laurent, Chazelles "). Os nomes dos municípios precedidos por 

"Saint-" e "Sainte-" devem ser agrupados por género (por exemplo, "Saint-Joseph, 

Saint-Leu, Saint-Louis, Sainte-Marie, Sainte-Rose, Sainte-Suzanne"). 

 

- Uma breve apresentação geográfica desta área (por exemplo, área de planaltos 

localizada a sudeste do Maciço Central, a oeste do vale do Ródano ...). 

 

- Uma lista de operações que devem ocorrer imperativamente na área geográfica 

delimitada. Em particular, é necessário especificar se as etapas do tipo: corte, ralagem, 

acondicionamento devem necessariamente aí ocorrer. 

 
- Um mapa  mostrando os limites da área geográfica. 

 
 

Elementos para reflexão:  
 
 A proposta de uma área geográfica apresentada pelo Agrupamento  deve ser 

definida e fundamentada.  

 

 
16 Nota do Tradutor: Instituto Nacional da Estatística e Estudos Económicos 
https://www.insee.fr/fr/information/2016807 
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Uma vez que uma DOP identifica um produto cujas características decorrem da sua 

origem geográfica, é muito importante que a área proposta seja consistente com os 

factores naturais e humanos descritos na secção 6 "Relação com a área geográfica". 

Uma vez que uma IGP identifica um produto em que, pelo menos, uma das  suas 

características decorre da sua origem geográfica, também é importante que a área 

proposta seja consistente com a relação descrita na secção 6 "Relação com a área 

geográfica". 

 

Sobreposição de áreas geográficas: Quando se constata que a área geográfica 

proposta cobre toda ou parte da área geográfica de produção de um produto 

comparável que beneficia de uma DOP ou IGP, é recomendável garantir que essa 

sobreposição não interfira nas especificidades de cada produto em relação às 

especificidades da área. 

 
 O trabalho de delimitação das áreas geográficas  

 
Sublinhe-se que a proposta inicial de uma área geográfica submetida pelo 

Agrupamento  estará sujeita a uma avaliação que pode levar a modificações. 

 Para as DOP, para realizar o trabalho de delimitação, o INAO convoca especialistas 

independentes, nomeados pelo comité nacional (que determina a sua carta de missão) 

e trabalhando sob a cobertura da comissão de inquérito encarregada do processo, no 

âmbito de um procedimento de delimitação. Esses especialistas devem:  

 

- definir critérios objectivos de delimitação (critérios baseados em factores naturais 

e humanos e derivados dos princípios decorrentes da relação com a origem),  

- delimitar a área geográfica por municípios ou partes de municípios ou mesmo 

por parcelas. 

Somente após o trabalho desses especialistas e de a comissão de inquérito, em 

colaboração com o Agrupamento  de defesa e gestão, e após uma fase de consulta 
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pública sobre o projecto da área, é que a área geográfica final da DOP é proposta ao 

comité nacional. 

  

Para as IGP, a comissão de inquérito analisa o projecto da área geográfica. No final 

deste exame, ela pode:  

 

- propor ao comité nacional a aprovação da delimitação da área geográfica final 

se considerar que os elementos retidos são relevantes e consistentes e se o 

vínculo entre o produto e a área está bem demonstrado, ou  

 

 - propor a utilização de consultores e / ou especialistas. Nesse caso, aplica-se o 

procedimento mencionado acima para as DOP:  

 

- ou propor ao comité nacional a rejeição fundamentada do pedido. 

  

Consulte a directiva de delimitação disponível nos serviços do INAO e no site do INAO. 

 

4 – Prova de que o produto é originário da área delimitada 
 
Nesta parte constam: 
 
a) Obrigações declarativas  
 
Existem obrigações declarativas gerais previstas na regulamentação e no contexto dos 

procedimentos de controlo específicos para as DOP e para as IGP, que os operadores 

devem cumprir. 

 
Para as DOP, certos elementos declarativos devem aparecer nesta secção do Caderno 

de Especificações:  
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- A declaração de identificação. A identificação de operadores é um pré-requisito para 

qualquer produção sob denominação de origem. Deve ser lembrada nas 

especificações, com uma frase como "Qualquer operador que deseje intervir total ou 

parcialmente na produção, processamento, preparação ou acondicionamento de [nome 

do produto] deve apresentar uma declaração de identificação. Esta declaração é 

recebida e registada pelo Agrupamento. É efectuada de acordo com um modelo 

validado pelo director do Instituto Nacional de Origem e Qualidade", a ser adaptado 

para cada produto. Em particular, é possível fornecer um prazo mínimo para o 

preenchimento da declaração de identificação antes do início da produção. 

 

 - se necessário, a declaração prévia de intenção de não produção e a declaração 

prévia de retomada da produção.  

Nos termos do artigo D644-16 do código rural e da pesca marítima, "todos os 

operadores enviam, quando aplicável, ao organismo de defesa e gestão, uma 

declaração prévia de intenção de não produção para uma determinada denominação 

de origem que possa estar relacionada com a totalidade ou parte do seu 

estabelecimento de produção. Na falta dessa declaração, o operador é responsável 

pelos custos ocasionados por qualquer controlo efectuado sobre a totalidade ou parte 

do seu estabelecimento de produção. O organismo de defesa e gestão informa o 

organismo  de controlo aprovado sobre estas informações. O operador envia ao 

organismo de defesa e gestão uma declaração prévia de retomada da produção. O 

organismo de defesa e gestão informa o organismo de controlo aprovado sobre estas 

informações. O operador não pode utilizar, sob qualquer forma ou para qualquer 

finalidade, o termo "denominação de origem" para a produção em causa realizada 

durante esse período. " 

 

Se o Agrupamento planeia usar essas declarações e deseja prever procedimentos de 

gestão específicos (por exemplo, esclarecimento do prazo para fazer uma notificação 
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prévia de  intenção de não produção antes de interromper a produção), é aconselhável 

especificá-lo no Caderno de Especificações.  

 

- As declarações necessárias para o conhecimento e o acompanhamento das 

produções, colheitas e produtos destinados a serem comercializados sob a 

denominação de origem  

De acordo com o artigo D644-17 do código rural e da pesca marítima, "Qualquer 

operador habilitado que produza sob uma denominação de origem do sector leiteiro, 

agro-alimentar ou florestal é necessário que notifique,  junto do Agrupamento de defesa 

e gestão,  pelo menos todos os anos ou por campanha, as declarações necessárias 

para o conhecimento e acompanhamento da produção, colheitas e produtos destinados 

a serem vendido sob a  denominação de origem, de acordo com os termos e prazos 

estabelecidos no Caderno de Especificações".  Essas declarações cumprem a função 

de ferramentas de acompanhamento estatística e económica do Agrupamento. Por 

exemplo, é possível prever que os operadores declarem volumes produzidos, volumes 

não adequados para comercialização e quantidades armazenadas, com uma 

frequência a ser especificada.  

Essa lista de obrigações declarativas pode ser cumprida por cada Agrupamento, 

dependendo do produto (por exemplo, declaração anual de sementeira para produção 

anual de um dado vegetal,  declaração de colheita, etc.).   

 

A referência aos formulários validados pelo director do INAO deve ser fornecida no 

Caderno de Especificações. 

 

Para cada declaração, pelo menos o seguinte deve ser especificado no Caderno de 

Especificações: 

- a categoria de operadores obrigados a fazer a declaração (por exemplo: produtores 

de leite),  

- o destinatário da declaração (por exemplo: o Agrupamento),  
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- os períodos de disponibilidade dos dados, a frequência dos registos ( se aplicável) e 

o período de conservação destes registos. 

 

Para as  IGP, o código rural e da pesca  marítima fornece no artigo D642-39-1 um 

procedimento para identificar os operadores junto do Agrupamento. O Caderno de 

Especificações também pode prever as obrigações declarativas específicas para o 

acompanhamento do produto. 

 

b) Registos relacionados com a rastreabilidade    
 
O Caderno de Especificações deve descrever os métodos e documentos de 

rastreabilidade implementados para garantir o acompanhamento da produção da 

matéria-prima até o estágio após a última condição de produção.  

Exemplos: registos contábeis de materiais mostrando claramente os produtos DOP / 

IGP ou DOP / IGP, guias de acompanhamento e entrega,  etc.  

 

Esta parte deve ser suficientemente precisa para que seja garantida uma 

rastreabilidade descendente e ascendente do produto (de montante para jusante do 

sector e vice-versa).  

 

De facto, de acordo com o artigo 4º do Regulamento de Execução (UE) nº 668/2014 da 

Comissão, de 13 de Junho de 2014, os operadores devem ser capazes de identificar:  

- a) o fornecedor, a quantidade e a quantidade origem de todos os lotes de matérias-

primas e / ou produtos recebidos;  

- b) o destinatário, a quantidade e o destino dos produtos fornecidos;  

- c) a correlação entre cada lote "recebido" referido na alínea a) e cada lote "enviado" 

referido na alínea b).   
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O sistema de rastreabilidade descrito deve estar relacionado com o produto, mas 

também com outros elementos que, de acordo com as especificações, devem provir da 

área geográfica definida (por exemplo: matérias-primas, ração animal, etc.) 

 

c) Registos relacionados com o  monitoramento e controlo das condições de 

produção 

  

O caderno de especificações deve fornecer os dados específicos que devem ser 

registados pelos operadores e necessários para monitorar e controlar as disposições 

do caderno de  especificações. Deve especificar se esses dados devem ser registados 

em registos específicos ou aparecer em documentos cuja forma não é obrigatória. 

Exemplo: registo das datas de entrada e saída da pastagem num caderno de campo 

(para controlar a duração de permanência na pastagem prevista na secção "método de 

obtenção" do caderno de especificações 

 

d) se aplicável, os elementos de identificação do produto 

  

Os elementos relacionados com ferramentas de identificação específicas do produto 

(por exemplo, placa de impressão ou caseína em um queijo, autocolante individual 

numa fruta etc.), se existirem, devem ser mencionados no Caderno de 

Especificações17.  

  

Em particular, o princípio de distribuição e retirada dessas ferramentas de identificação 

deve estar previsto nas especificações (os procedimentos precisos são descritos no 

plano de controlo).  

 

 
17 Nota da Tradutor – Se não forem referidos no caderno de Especificações não pode ser obrigatório o seu uso. 
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As regras relativas à sua distribuição devem permitir garantir que a sua entrega se 

baseia em critérios objectivos e não discriminatórios. Em particular, se uma marca 

específica mencionando a denominação protegida  for afixada durante o processo de 

desenvolvimento do produto, o caderno de especificações deverá incluir uma 

disposição referente ao procedimento para remover essa marca, fazendo com que a 

denominação desapareça (excluindo-a, modificando-a, desmaterializando-a…) assim 

que o produto não estiver em conformidade com o Caderno de Especificações. 

 

e) quando aplicável, o controlo do produto 

 

De acordo com o artigo L614-5 do código rural  e da pesca marítima, "Podem beneficiar 

de uma denominação de origem protegida os produtos agrícolas, florestais ou os 

géneros alimentícios e produtos do mar, crus ou processados, que respeitem as 

condições estabelecidas pelas disposições do artigo L. 115-1 do código de consumo, 

tenham uma notoriedade devidamente estabelecida e cuja produção esteja sujeita a 

procedimentos que incluem uma habilitação dos operadores, um controlo das 

condições de produção e um controlo dos produtos".  

 

O caderno de especificações de uma denominação de origem deve, portanto, relembrar 

que, no contexto do controlo realizado sobre as características do produto que beneficia 

da denominação de origem, um exame analítico e organoléptico visa garantir a 

qualidade e tipicidade dos produtos apresentados a este exame.  

 

O caderno de especificações também deve especificar sucintamente o tipo de controlo 

previsto (por amostragem ou sistemático) e o estágio em que o exame analítico e 

organoléptico é realizado.  
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O controlo do produto que beneficia de uma IGP deve estar previsto no Caderno de 

Especificações caso as características organolépticas do produto tenham sido descritas 

na secção "Descrição do produto". 

 

Elementos para reflexão: 

 

- Alguns documentos são declarações ou registos específicos da DOP ou da IGP e 

terão formulários predefinidos a respeitar. 

  

- No entanto, o sistema descrito não deve impor modelos de documentos quando isso 

não for necessário para a adequada gestão da DOP ou da IGP. O sistema descrito 

deve ser capaz de se adaptar a todos os tipos de operadores e evoluir ao longo do 

tempo (possibilidade de registos informáticos e de transferência electrónica de dados, 

evolução dos sistemas de marcação etc.). 

  

- Na altura da entrega do pedido de registo, o Agrupamento já deve ter pensado nestes 

elementos, ainda que o sistema possa ser finalizado durante o processo de instrução 

do pedido. Dada a função de ferramentas de controlo das declarações e dos registos 

previstos no Caderno de Especificações, recomenda-se que o grupo reflicta sobre 

esses documentos em colaboração com o organismo de controlo 

 

5- Descrição do método de obtenção 
 

Esta secção constitui o corpo técnico do Caderno de Especificações.  

 

Contém a descrição das condições de produção que compõem o método de obtenção 

do produto, desde a produção da matéria-prima até que o produto possa beneficiar da 

DOP ou da IGP. 
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As condições descritas devem ser claras, inequívocas e estarão sujeitas a controlos. 

Não são aceitáveis recomendações. Os valores referidos devem ser precisos, sem 

aproximações. 

 

Como exemplo, alguns elementos que podem fazer parte deste capítulo do Caderno de 

Especificações:  

 

Para as produções animais: raças, práticas de criação como métodos de alimentação 

(duração do tempo na pastagem, método de aleitamento,  proporções respectivas de 

forragens e de alimentos concentrados na ração, lista positiva de alimentos autorizados, 

proveniência dos alimentos, etc.), idade de abate, etc. Para as produções vegetais: 

variedades, fertilização, datas de sementeira e colheita, duração da colheita, modo de 

colheita, armazenamento, expedição ... Para os produtos transformados: descrição do 

processo de fabrico, como duração ou tempo ou tempo de cozimento, modo de 

cozimento, técnicas de secagem ou de salga, parâmetros técnicos associados às 

diferentes etapas (duração, temperatura, …)…. 

 

Elementos de reflexão: 

 

- Esta secção deve dar enfase aos elementos que afectam as especificidades do 

produto em relação à sua origem geográfica. As condições de produção devem 

garantir a manutenção da relação do produto com o meio geográfico. Devem ser 

consistentes com os elementos desenvolvidos na secção 6 do Caderno de 

Especificações relativo à relação com a área geográfica. 

 

- Não se trata de retomar os dados da regulamentação geral sobre o produto, a menos 

que certos aspectos tenham consequências directas sobre a tipicidade dos produtos e 

devam ser previstos no Caderno de Especificações e no plano de controlo. 
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- O Agrupamento deve questionar qual a fase a partir da qual o produto pode ser 

beneficiado pela DOP ou IGP (após a maturação? Após a selecção? Após o 

acondicionamento?). Isso determina até que fase devem ser definidas as condições 

de produção. 

 

 - O Agrupamento deve prestar especial atenção à possibilidade de serem 

controladas as condições de produção propostas. Além disso, quando as condições 

de produção exigirem registos específicos para que possam ser controladas, há que 

prever a existência de tais registos na secção 4 do Caderno de Especificações sobre 

os elementos que provam que o produto é originário da área geográfica 

 

Caso da alimentação dos animais destinados à produção de produtos de origem 

animal  

Os alimentos para animais e, quando apropriado, os aditivos para animais, devem ser 

descritos o mais precisamente possível nas especificações, de preferência na forma de 

uma lista positiva (por exemplo, para ruminantes, lista positiva de matérias-primas 

autorizadas em alimentação complementar de animais) e de acordo com a designação 

regulamentar de alimentos e aditivos em vigor, se  existente.  

 

Quanto à origem dos alimentos para os animais  

 

Para as DOP, de acordo com o artigo 1 do Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014 

da Comissão, de 18 de Dezembro de 2013, os alimentos para animais (ração básica e 

alimentos complementares) deve provir inteiramente da área geográfica definida. Na 

medida em que não seja tecnicamente possível garantir uma proveniência completa da 

área geográfica delimitada, poderão ser acrescentados alimentos para animais não 

originários dessa área, desde que a qualidade ou características do produto, 

principalmente devido ao meio geográfico não são alterados, o que deve ser justificado. 

Os alimentos para animais que não sejam originários da área geográfica definida não 
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devem representar, em caso algum, mais de 50% da ração total, em matéria seca e 

anualmente. Assim, o Caderno de Especificações deve especificar 

pormenorizadamente os alimentos para animais em qualidade e quantidade, 

especificando para cada alimento se provém ou não da área geográfica proposta. Uma 

avaliação da parte dos alimentos provenientes da área geográfica, com base nas 

disposições definidas no Caderno de Especificações, deve ser fornecida no pedido de 

registo, bem como a justificação para o uso de alimentos de fora da área geográfica. 

 

Para as IGP, não há obrigação em relação à proveniência dos alimentos para animais. 

Se houver restrições no Caderno de Especificações, elas deverão ser justificadas em 

relação à especificidade do produto.  

Exemplo: para um queijo, o uso de forragem grosseira proveniente de prados naturais 

na área geográfica pode ser um elemento favorável ao desenvolvimento de compostos 

aromáticos no queijo 

 

Caso das matérias-primas, para produtos transformados 

 

Para as DOP, as matérias-primas devem provir da área geográfica definida. 

  

Para as IGP, uma restrição à origem das matérias-primas só pode ser fornecida se 

justificada em termos da relação entre uma determinada qualidade, a reputação ou 

outra característica do produto e a sua origem geográfica. Por conseguinte, no Caderno 

de Especificações é necessário caracterizar as matérias-primas e justificar qualquer 

restrição relativa à sua origem por meio de critérios objectivos consistentes com a 

ligação entre o produto e a sua origem geográfica 

 

Caso de abate de animais para produção de produtos de origem animal 

  

Para as DOP, o abate de animais deve ocorrer na área geográfica definida. 
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Para as IGP não há obrigação quanto à localização do abate. Se o Caderno de 

Especificações prever uma restrição ao abate de animais na área geográfica, tal deve 

ser justificado no que se refere à ligação entre o produto e sua origem geográfica 

 

Caso do acondicionamento e  das operações relacionadas com a apresentação 

do produto 

 

É possível limitar à área delimitada o acondicionamento de um produto com DOP 

ou com IGP ou as operações relativas à sua apresentação, como fatiar ou ralar. 

No entanto, este tipo de disposição constitui uma restrição à livre circulação de 

mercadorias e à livre prestação de serviços. Além disso, essa proposta só pode ser 

aceite se for necessária, proporcional e susceptível de proteger a reputação do produto 

com DOP ou com IGP. Deve ser justificado por 

argumentos específicos do produto baseados na preservação das suas 

características e da sua qualidade, na garantia da sua origem e / ou do seu 

controlo. 

 

 
6- Elementos que justificam a relação com a área geográfica 
  
MUITA  ATENÇÃO! 
 

 Esta é uma parte fundamental do Caderno de Especificações, pois é nesta secção que 

devem constar todos os argumentos para justificar um registo como  DOP ou como IGP. 

  

O Agrupamento deve reflectir sobre os elementos que podem ser apresentados 

com relação à ligação entre: - a qualidade ou as características do produto e o 

meio geográfico (incluindo factores naturais e humanos) para uma solicitação de 

DOP; - uma qualidade, reputação ou outra propriedade específica e o meio 
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geográfico (incluindo factores naturais e / ou humanos) para um pedido de IGP. 

  

É esperado que seja feita a demonstração de uma interacção causal entre as 

especificidades da área e as especificidades do produto. 

  

Para comprovar o conteúdo desta secção, recomenda-se indicar as fontes, trabalhos 

ou estudos de apoio ao argumento (quando apropriado como nota de rodapé) e, em 

particular, evitar qualquer afirmação não comprovável 

 

Conselhos redaccionais: 

  

O anterior regulamento (UE) nº 510/2006 solicitava a articulação desta demonstração 

da ligação entre a área geográfica e o produto em três subpartes:  

                 - Especificidade da área geográfica;  

                 - Especificidade do produto;  

                 - Interacção causal entre a área geográfica e:  

                                - a qualidade ou características do produto (DOP)  

                                - uma qualidade, reputação ou outra propriedade específica (IGP) 

  

Ainda que este requisito não conste do Regulamento (UE) nº 1151/2012, é 

aconselhável manter essa divisão que permite a construção lógica dos argumentos que 

justificam a ligação entre um produto e sua origem geográfica, sem especificar, no 

entanto, a numeração dos parágrafos. 

  

Por fim, é aconselhável elaborar a secção "Ligação com a área geográfica" do Caderno 

de Especificações de maneira sucinta e sintética, evitando descrever os elementos que, 

embora caracterizem a área geográfica, não têm conexão com o nome do produto 

candidato à DOP ou à IGP ou não trazem nada de novo para demonstrar a interacção 

causal entre o produto e a sua área geográfica. 
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Esta parte foca-se nas características da área geográfica que contribuem para a relação 

causal entre a área e o produto. Não é útil incluir características da área geográfica que 

não influenciam a especificidade do produto. De facto, é importante que todos os 

elementos desenvolvidos nesta parte possam ser incluídos na última subparte "relação 

causal" para explicar, total ou parcialmente, uma ou mais especificidades do produto. 

  

Para descrever a especificidade da área geográfica, evocam-se:  

 

- factores naturais: solo, características climáticas, etc.  

- factores humanos: saber fazer, práticas compartilhadas dentro da área. 

  

Esses factores incluem os elementos que ajudaram a definir o contorno da área 

geográfica. Esta parte deve ser descritiva e factual: explicações e ligações de causa e 

efeito devem ser reservados para a última parte da secção (relação causal). 

 

Os factores naturais 

  

Esta parte consiste numa descrição das características do meio:  

 

- factores naturais que explicam a localização da produção na área;  

 

- características do meio  adaptadas ao tipo de transformação utilizada / à conservação 

do produto (se utilizadas desde sempre);  

 

- características do meio que influenciam as técnicas e utilizações actuais ou conferem 

características particulares à matéria-prima… 

 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Elab Rev Data Doc nº Ed Pág. 
A. Soeiro  12.04.2020  TT 43 1ª 44/51 

 
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 

                      
                                                                                                                                                                                                    

  

Por exemplo:  

- tipos de subsolo, tipo de solo;  

- geografia da área (relevos, taludes, ...);  

- clima, microclima;  

- vegetação, paisagens ... 

 

  

Os documentos a fornecer com o pedido de registo podem ser mapas explicativos, 

mostrando os vários factores salientados e quaisquer dados descritivos relevantes para 

a área geográfica, acompanhados de fontes bibliográficas (descrição da vegetação, 

paisagens agrícolas, etc.). 

 

Factores humanos 

 

É necessário pormenorizar nesta parte os elementos específicos do saber fazer  usado 

para desenvolver o produto, seleccionados na secção "método de obtenção". Esses 

são os usos locais (também leais e constantes para as DOP) que giram em torno de 

um produto, ou seja, os usos específicos de produção e processamento utilizados  na 

área geográfica. Eles serão relacionados com as especificidades do produto na secção 

"Relação causal". 

  

Os saber fazer  devem realçar, pelo menos, uma competência específica; esta parte 

não pode ser baseada apenas nas práticas agrícolas ou agro-alimentares habituais.  

 

Esta parte deve-se basear nas práticas e conhecimentos actuais que contribuem para 

a ligação entre o produto e sua origem geográfica. Como tal, espera-se uma 

consistência perfeita com a secção "método de obtenção" do Caderno de 
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Especificações: não deve ser feita nenhuma referência a práticas não codificadas no 

Caderno de Especificações ou a práticas que desapareceram. 

 

  

Por exemplo:  

- selecção de matérias-primas pelos operadores;  

- tipo de alimentação dos animais;  

- tipo de formas/moldes  utilizados;  

- métodos de produção específicos (escolha ou orientação uniforme na selecção de 

raças, de variedades, de técnicas de processamento, de apresentação de produtos, 

etc.). 

 

Caso especial nas solicitações de reconhecimento como IGP: não se podem 

invocar conhecimentos específicos sobre uma fase do processo que não ocorre 

necessariamente na área geográfica. 

  

História e anterioridade do produto: os elementos relacionados com as práticas antigas 

ou com a história do produto e o seu desenvolvimento devem ser sintéticos. 

Recomenda-se reter apenas os elementos que podem ser relacionados com os usos 

actuais (por exemplo, para explicar os usos actuais e mostrar a sua antiguidade). Os 

costumes locais que desapareceram não são considerados relevantes. Assim, as 

referências históricas, citações e extractos de obras devem ser limitados e os que não 

contribuem para a demonstração da relação entre o produto e sua origem devem ser 

evitados, na medida do possível. 

 

Especificidade do produto 

 

 As características específicas do produto a ser destacadas são, exclusivamente, as 

relacionadas com as especificidades da área geográfica. Tal como no capítulo relativo 
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à especificidade da área geográfica, esta parte deve ser descritiva e factual: 

explicações e relações de causa e efeito devem ser reservados para a última parte 

(relação causal). O Caderno de Especificações do produto tem como objetivo distingui-

lo de outros produtos da mesma categoria. 

  

Nesta parte devem ser pormenorizados, apenas, os elementos seleccionados na 

secção "descrição do produto" que tenham uma relação com a área geográfica. É 

esperada uma coerência perfeita com esta secção do Caderno de Especificações: 

nenhuma referência a características subjectivas ou que não sejam encontradas na 

descrição do produto. 

  

Por exemplo: 

 - aparência do produto (forma, tamanho, etc.);  

- textura, aromas, …;  

- características físico-químicas (riqueza em açúcar, teor de gordura 

 

 

Relação causal 

 

Esta última parte deve incluir os elementos que caracterizam a relação do produto com 

a área geográfica, mostrando como os factores naturais e humanos da área contribuem 

para as especificidades do produto. 

  
É esperado um raciocínio objetivo que vincule as declarações feitas na secção 
"especificidade da área" com as da secção "especificidade do produto". Cada ponto 
mencionado respectivamente em cada parte deve ser ligado, evitando repetições. 
  
Para solicitações de reconhecimento como IGP: é necessário especificar os possíveis 
elementos da reputação. Demonstrar a reputação de um produto é equivalente a 
confirmar que o produto é conhecido por algo (uma característica específica que é uma 
de suas especificidades). Pede-se que se prove, por citações acompanhadas da fonte 
bibliográfica adequada, que o produto é conhecido por ser diferente (por uma ou outra 
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característica) do produto-padrão da mesma categoria. As citações devem-se referir ao 
produto acabado, designado pelo seu nome geográfico exacto. Outras evidências 
podem ser recompensas em concursos, prémios e menções em livros especializados. 
  
 
 
Por exemplo, tipos de argumentos (para adaptar e desenvolver): - A altitude, as 
condições geológicas e climáticas de um planalto permitem a presença de uma flora 
variada, particularmente adequada à produção de feno de excelente qualidade, seco 
no prado. Os habitantes do planalto desenvolveram uma criação adaptada às duras 
condições climáticas e, em particular, praticaram uma engorda de Inverno baseada no 
feno. Um maneio e uma cuidadosa selecção tornam os animais excepcionais e 
produzindo uma carne saborosa. A notoriedade deste produto em torno desta produção 
sazonal é comprovada. 
- Uma variedade particular de frutas dá origem a produtos de qualidade, específicos 
numa região de encostas soalheiras. Os produtores usaram um método de condução 
que lhes permitia tirar proveito das condições ambientais, mas souberam manter os 
métodos tradicionais de cultivo e preparação dos frutos. O produto resultante, cultivado 
desde a Idade Média, é reconhecido e destacado em inúmeras ocasiões durante os 
festivais locais. 
- A produção de leite de uma região de montanhas de altitude média é organizada para 
realizar a produção de forma colectiva. Uma pradaria com uma flora rica e o uso de 
uma raça local permitem a produção de leite adequado para a produção de queijos com 
aromas complexos. Estes queijos de grande formato sofrem um amadurecimento 
tradicional. Eles gozam de notoriedade nacional e internacional. 
  
- Uma humidade específica do ar numa área montanhosa, permitindo a secagem 
natural de carne, combinada com as capacidades do meio para praticar a criação de 
porcos ao ar livre, com a selecção de uma raça de porcos adaptada às condições do 
meio, com a definição de receitas que perduram até hoje, permitiu o desenvolvimento 
de uma renomada produção de produtos de salsicharia numa região, com 
especificidades reconhecidas pelo consumidor e que até influenciou as tradições locais 
 

 

Elementos de reflexão específicos para solicitações de reconhecimento de uma 

DOP 

  

O que é o terroir? O que é a tipicidade do produto ligada ao terroir? 

  

Terroir (definição do INRA / INAO): Um terroir é um espaço geográfico definido, no qual 
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uma comunidade humana, ao longo de sua história, construiu conhecimento colectivo 

de produção, com base num sistema de interacções entre um meio físico e biológico, e 

um conjunto de factores humanos. As rotas sociotécnicas assim envolvidas revelam 

uma originalidade, conferem uma tipicidade e levam a uma notoriedade por um bem 

originário desse espaço geográfico. 

 

Tipicidade ligada ao terroir: é a capacidade de um produto agricola pertencer a uma 

categoria específica, construída ao longo do tempo num terroir específico. O produto 

contribui para identificar e definir esse terroir, pois está vinculado a uma "origem 

geográfica" que compreende factores humanos localizados e reivindicados por uma 

comunidade. As características da categoria são específicas da região e identificáveis. 

A tipicidade não deve ser confundida com a conformidade com um padrão e admite 

uma variedade interna ao tipo. A tipicidade ligada ao terroir também é capacidade de 

ser distinto quando comparado com produtos similares. 

 

Portanto, os candidatos devem-se questionar sobre a existência ou não de um sistema 

de interacções entre o meio físico, a comunidade que contribui para o desenvolvimento 

e o consumo do produto e as características do próprio produto 

 

Quem o  deve definir? 

  

O inventário de características em que a tipicidade se baseia é uma etapa que um 

Agrupamento, que pretende ser o futuro organismo de defesa e gestão, deve levar a 

cabo desde o início de sua reflexão. 

 

Assim, o Agrupamento deve identificar todos os agentes que o podem ajudar neste 

trabalho de inventário, porque os operadores não podem, sozinhos, conhecer todas as 

características da tipicidade do produto do seu terroir. 
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De facto, o conhecimento que permite identificar a tipicidade é distribuído entre os 

operadores e outras pessoas que são:  

 

- os apreciadores do produto cuja opinião é deliberadamente tida  em conta pelos 

produtores devido à relação durável que mantém com o terrroir:  

- consumidores, compradores e comerciantes informados, cozinheiros e outros 

profissionais ligados aos alimentos;  

- residentes e autoridades eleitas e responsáveis locais, profissionais de cultura e dos 

mídia etc.  

- “especialistas” apreciadores do produto e conhecedores do território irão fornecer 

referências não apenas sobre o produto final, mas também nas formas de o produzir, 

nos recursos e conhecimentos "que contam" nos estágios intermediários em que a 

tipicidade é “construída. Esses especialistas "amadores" do produto são cientistas, 

técnicos ou agentes de animação e de controlo 

 

Demonstração da notoriedade do produto com DOP e do seu nome 

  

A demonstração da notoriedade é uma exigência dos regulamentos nacionais, mas não 

dos regulamentos europeus. Como tal, os elementos de notoriedade devem ser 

agrupados na secção relativa à relação com a área geográfica do Caderno de 

Especificações, num parágrafo que possa ser facilmente excluído do documento único 

(consulte a definição abaixo). Dependendo da lógica da construção do argumento da 

secção, esses elementos podem ser colocados nos elementos relacionados com os  

factores humanos ou no nexo de causalidade 

 

7- Referências relativas à estrutura de controlo 
 
Esta secção deve incluir as seguintes informações: 
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«Instituto Nacional de Origem e Qualidade (INAO)  
Endereço: Arborial - 12, rue Rol Tanguy  
TSA 30003 - 93555 Cedex de Montreuil-sous-Bois  
Telefone: (33) (0) 1 73 30 38 00  
Fax: (33 ) (0) 1 73 30 38 04  
E-mail: info@inao.gouv.fr 
 
 
Direcção-Geral da Concorrência, Consumo e Prevenção de Fraudes (DGCCRF). 
Endereço: 59 Boulevard Vincent Auriol 75703 Paris Cedex 13  
Tel: 01.44.97.17.17  
Fax: 01.44.97.30.37  
A DGCCRF é uma Direcção do Ministério responsável pela economia. 
  
De acordo com o disposto no artigo 37º do Regulamento (UE) n.º 1151/2012, a 
verificação do cumprimento do Caderno de Especificações, antes da colocação no 
mercado, é assegurada por um organismo de certificação do produto, cujo nome e 
elementos  de contacto estão disponíveis no site do INAO e na base de dados da 
Comissão Europeia 
 
8 - Elementos específicos da rotulagem 
 
  
Esta secção deve permitir a identificação do produto com DOP ou com IGP. Por 
conseguinte, é adequado introduzir  informações específicas, a fim de tornar 
obrigatórias as regras de rotulagem em relação à DOP ou à IGP, excluindo as menções  
regulamentares de ordem geral. 
 
  
O uso do símbolo DOP ou IGP (logotipo) é obrigatório na rotulagem  desde 4 de Janeiro 
de 2016. O símbolo é colorido, a menos que toda a rotulagem esteja em preto e branco.  
 
Portanto, recomenda-se especificar apenas as disposições que diferem dessas regras 
definidas pelos regulamentos europeus 
 
 
9 - Requisitos nacionais 
 

Esta secção contém, em forma de tabela, os principais pontos a ser verificados e os 

seus métodos de avaliação. Podem, se for caso disso, ser acompanhados pelo seu 
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valor de referência (valor específico para cada ponto que consta do Caderno de 

Especificações). 

  

Os principais pontos a ser verificados são elementos do Caderno de Especificações 

que contribuem para a especificidade do produto e, portanto, devem estar sujeitos a 

uma alta pressão de controlo (maior frequência de controlo) e / ou a serem passíveis 

de sanção grave ou maior  em caso de incumprimento 

 

"O facto é que todas as disposições do Caderno de Especificações são controladas 

através de um plano de controlo que será aprovado pelo INAO. Os métodos de 

avaliação são indicados sucintamente: controlo documental, controlo visual, análise, 

medição, etc. Serão pormenorizados no plano de controlo. 

 

3.5 DOCUMENTO DE CONTROLABILIDADE  
 

Este documento, sob a forma de tabela, refere-se, em particular, às disposições do 

Caderno de Especificações e ao método de avaliação utilizado. Este documento é uma 

ferramenta de trabalho desenvolvida pelo ODG e depois aprovada pelo organismo de 

certificação designado. Um modelo está disponível nos serviços do INAO e no site do 

INAO. O documento de controlabilidade pode ser acompanhado de um PROJECTO DE 

plano de controlo. De qualquer forma, o projecto do plano de controlo aprovável será 

exigido pelo comité nacional antes da aprovação do Caderno de Especificações  

 

 
 
 
 
 
 

 


