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CONFERÊNCIA SOBRE O FORTALECIMENTO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 
25/11/2020 – 26/11/2020 

Resumo 
 
 
 

 
   
 
Nota: Tradução do Resumo da Conferência feita pelo oriGIn EU 
 
Pontos-chave  
 
• A Conferência on-line de 25 e 26 de Novembro de 2020 foi organizada pela DG 
AGRI da Comissão Europeia (CE) e pela EUIPO (Gabinete de Propriedade Intelectual 
da UE) para lançar publicamente o processo de reforma das IG, reforçando o 
sistema de IGs existente. Reuniu mais de 250 participantes  
 
• Nas suas conclusões, a CE identificou quatro pilares para a futura revisão do 
sistema das IG (prevista para o final de 2021- início de 2022): fortalecimento do 
sistema, atractividade, capacitação dos Agrupamentos de Produtores de IGs e 
sustentabilidade.  
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o Em matéria de reforço da legislação, as discussões centraram-se em: como 
melhorar os controlos ex-ante e ex-post e sobre as novas fronteiras para 
proteger as IG (Internet, uso como ingredientes, evocação) & se a nova 
legislação deve ser desenvolvida ou se a jurisprudência já é suficiente.  
 
o Sobre a atractividade do modelo de IG, os oradores destacaram a 
importância de desenvolver mais ferramentas em Programas de 
Desenvolvimento Rural para fomentar o desenvolvimento de Agrupamentos 
de Produtores  de IGs & aumentar e direccionar melhor as actividades 
promocionais.  
 
o Sobre a capacitação dos Agrupamentos de Produtores  de IGs, as 
intervenções sublinharam que o sucesso está muito enraizado na capacidade 
dos Agrupamentos de Produtores  IGs para gerir o processo. Isto significa que 
têm de ser representativos, gerir colectivamente o futuro económico (ex. 
quantidades laboradas), distribuir valor acrescentado ao longo da cadeia e 
proteger o nome reconhecido como IG e a sua utilização. Levantaram-se as 
questões dos indicadores de preços, da partilha de valor, da representatividade 
e da propriedade. Houve apelos para que os Agrupamentos de Produtores  de 
IG conseguissem mais apoio do desenvolvimento rural também no âmbito do 
financiamento para defender os processos nos tribunais.  
 
o Na área da sustentabilidade, o painel focou-se nos três pilares da 
sustentabilidade: económico, social e ambiental. Os oradores discutiram como 
reforçar ainda mais estes três aspectos (legislação vs. auto-regulação) e como 
garantir que os consumidores os compreendiam. As IG estão a conseguir bons 
resultados no aspecto económico e social da sustentabilidade, mas são 
necessárias mais acções no plano ambiental.  

 
• Ficou claro durante a intervenção final do Director-Geral adjunto da DG AGRI que 
a CE considera que muitas alterações ao sistema das IG, que apoiamos (discussões 
sobre sustentabilidade, partilha de valor/indicadores de preços, maior protecção) 
presentes no relatório da OCM do Parlamento Europeu (relatório Andrieu) precisam 
de ser reavaliadas e não devem ser adoptadas no âmbito da reforma da PAC em 
curso. Para a CE, é demasiado cedo, na sua opinião, uma vez que o sector das IG 
precisa de ser devidamente consultado (ou seja, a 3ª consulta sobre o assunto no 
último ano) e a CE precisa de proceder a uma avaliação de impacto para garantir 
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que a legislação da UE seja necessária neste domínio. Na realidade, a adopção 
destas alterações privaria a CE de muitas propostas na sua futura revisão das IGs. 
 
• Durante a Conferência, muitos representantes de IGs congratularam-se com as 
alterações apresentadas pelo PE e apelaram à sua aprovação em breve pelo 
Conselho no contexto das negociações tripartidas (Comissão, Parlamento e 
Conselho). 

 
 
 
 

PONTOS IMPORTANTES 
 
 
 
 

 
Sessão plenária de abertura  
 
Comissário Wojciechowski  
 
A revisão da legislação sobre as IG é necessária para:  
 
• Tornar as IGs mais atractivas – especialmente nos Estados-Membros de 
baixos utilizadores (centro e norte da UE)  
• Ir ao encontro das expectativas sociais – como uma maior 
sustentabilidade  
• Melhorar a protecção da propriedade intelectual na internet e no 
mercado e tornar os pedidos de registo mais eficientes  
 
Secretário de Estado Alemão, Sr. Fruchtel.  
• Promover a sustentabilidade, mas não podemos negar o conceito de IG 
aos produtores seguindo padrões agrícolas "normais"  
• Também é necessária simplificação dos procedimentos  
• A Alemanha apoia a criação de um regulamento específico da UE para 
proteger as IGs dos Produtos não agrícolas 
 
Deputada Europeia Sra. Irène Tolleret  
• Apoia o reforço e o valor cultural das IG, para aumentar a atractividade, 
capacitando os Agrupamentos de produtores (gestão da oferta de 
produtos)  
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• Impacto do COVID no sector do GI (especialmente vinhos e queijos): 
importante para abordar este problema através, por exemplo, do agro-
turismo  
• A disputa do caso Airbus  (UE(EUA) teve um grande impacto nos produtos 
com IG  
• A contrafacção dilui a reputação das IG e o valor & proliferação de 
“certificações” cria confusão. É necessário melhorar o reconhecimento do 
conceito de  IG pelos consumidores.  
• Importante para manter distinções de DOP e IGP  
• É necessário garantir na introdução da rotulagem nutricional que os 
consumidores obtenham informações boas e claras também sobre as IGs 
 • Exorta a CE a parar de atrasar as alterações urgentes que podem entrar 
em vigor através da PAC (sustentabilidade e partilha de valor).  
 
Comissão Europeia, Sr. Burtscher • Apresentou a GIview1, uma nova base 
de dados de pesquisa pública para todas as IGs registadas a nível da UE 
(3300) e protegidas ao abrigo de acordos internacionais (34 acordos, 
40000 nomes)  
 
• Com o papel activo dos Agrupamentos de Produtores  a base  GIview 
disponibilizará pormenores importantes sobre o produto, mapas da área 
geográfica, bem como fotografias dos produtos com IG 
 
 EUIPO, Sr. Archambeau  
 
• Somos mais fortes em conjunto/Cooperação - um exemplo 
impressionante de como somos "mais fortes juntos" dentro da família da 
UE (CE & EUIPO)  
• Partilha de conhecimento - O EUIPO também participou em iniciativas 
relacionadas com a protecção das IG em países terceiros incluídos nos 
projectos financiados pela UE  
• 'As IG fazem parte do modo de vida europeu' /GIview é uma 
ferramenta impressionante que não só dá transparência às IG como aos 

 

1 GI view - Pesquisa de indicações geográficas na União Europeia e no resto do mundo 

https://www.tmdm.org/giview/  . Pesquisável nas línguas comunitárias 
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direitos de PI, mas também as promove e permite que os produtores se 
"coloquem" no mapa (estes são bens nacionais preciosos e uma fonte de 
identidade e orgulho que deve ser protegida.)  
 
Professor de Oxford, Sr. Dev Gangjee  
 
AS IGs são um instrumento de propriedade intelectual distinto: as IG têm 
grande sucesso e são uma importante ferramenta separada para proteger 
os nomes de alimentos   
• A diversidade tem de ser abordada: há diversidade nos sistemas de 
protecção ditos "harmonizados"; há diversidade nos controlos e na 
aplicação da lei em cada país; e há diversidade nas abordagens nacionais 
que podem necessitar de um trabalho em "rede” para registar as  IG de 
todos os Estados-Membros.  
• Equilíbrio necessário – para proteger os direitos dos utilizadores das IG 
e também de outros utilizadores: como é que os operadores podem 
apreciar melhor o âmbito de protecção das IG; qual é o espaço para os 
utilizadores das IGs como ingredientes?  
 
• Mote para o processo de reforma: “reforçar a responsabilidade”   
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PAINÉIS 
 
 

 
Proteger as IGs na internet: plataformas de vendas e o 

sistema de nomes de domínio  
 

 
 

 A UE precisa de uma nova abordagem da forma como as 
IG são utilizadas na rede mundial (conflito entre a natureza 
global da internet/direitos vs genericdade nalguns países). 
A primeira de duas áreas em que as IGs são vulneráveis 
está nas "plataformas" de vendas. O principal desafio aqui 
é encontrar formas eficientes de garantir que as 
plataformas (Amazon, eBay, etc.) removam os produtos 
anunciados indevidamente como sendo IGs.  

 A segunda área é o risco de atribuição de registo de má fé 
de uma IG como um "nome de domínio" dentro do 
Sistema de Nome de Domínio (DNS) – por exemplo, 
"champagne.co" registado por um banqueiro em Londres 
sem ligação de boa-fé ao comércio de vinhos. O principal 
desafio aqui é o facto de a ICANN (órgão reguladora da 
internet) dominada pelos EUA ter adoptado um sistema 
"universal" de resolução de litígios (UDRP) que não 
reconhece as IG como "direitos anteriores". A revisão do 
sistema UDRP será lançada em 2021 pela ICANN. Sugestão 
às partes interessadas – IGs  para se envolverem no grupo 
de trabalho ICANN nesta frente. 
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Sustentabilidade e IGs 
 

 
 

 Discussão sobre o estado actual do "desempenho" sustentável dos regimes 
de IG e como os aspectos da sustentabilidade podem ser 
aumentados.  Poderia prever-se uma transição suave para que as IGs se 
tornem mais sustentáveis com os seguintes elementos: instrumentos como 
“linhas de orientações ou guias 

o boas práticas e exemplos sobre como "actualizar" a produção com sucesso  
o sensibilização para a sustentabilidade dos produtores  
o formação  
o iniciativas privadas ou públicas ou alterações ao regulamento.  
o Poderiam ser previstos instrumentos fora do quadro jurídico das IG (política 

de desenvolvimento rural).  
o Ou uma mistura de alguns destes elementos    

 
 As IGs já oferecem muitas funcionalidades de sustentabilidade 

"incorporadas" devido às tradições, à ligação à produção local e às práticas 
desenvolvidas pelos produtores preocupados por serem mais respeitadoras 
do ambiente. No entanto, estas práticas e o seu alcance variam.  Foram 
apresentados alguns exemplos de práticas sustentáveis no sector do IG, tais 
como:  

o produção de vinho que tenha um impacto social, incluindo a renovação 
geracional e o emprego a longo prazo adequado para os trabalhadores do 
sector  

o conversão em produção biológica graças a uma formação notavelmente 
adequada   

o  A comunicação dos aspectos da sustentabilidade e o acordo sobre uma 
série de aspectos-chave e indicadores serão essenciais para a adaptação 
do regime no futuro.  Os principais pontos discutidos foram:  
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o Definição de indicadores para o impacto económico,  social e ambiental  
o Definição de um código de boas práticas  
o Definição de uma lista negativa de práticas, nomeadamente no que diz 

respeito ao bem-estar dos animais  
o Definição de uma lista de boas práticas  
o Comunicar os atributos do produto aos consumidores (através de rotulagem 

ou logotipo, campanhas de promoção) 
 

 
 

 
 
IGs para os produtos não agrícolas 
 
 

            

 

     
 A Comissão adoptou, em 25 de Novembro, o Plano de Acção para a Propriedade 

Intelectual (PI), que anuncia que a Comissão está pronta a considerar a 
introdução de um sistema de protecção sui generis para os produtos não 
agrícolas. As partes interessadas podem fornecer opiniões dentro de um mês  

 Os oradores apresentaram opiniões diferentes sobre possíveis opções para 
proteger as IGs não-agrícolas: sistema de registo de marcas™ vs Sui Generis. O 
actual sistema TM foi considerado não se enquadrar completamente no âmbito 
e precisa de ser adaptado de qualquer forma. O sistema Sui Generis foi 
considerado a melhor opção para proteger os nomes de produtos não agrícolas 
de forma consistente a nível da UE, e de alinhar a legislação da UE com o quadro 
jurídico internacional (TRIPs, Sistema de Lisboa) e apoiar as PME. Subsistem 
algumas dúvidas sobre os custos e a execução (protecção ex officio ?). 
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Aumentar a atractividade das IGs 
 
 

                             
a) Questões  

 
 As IGs têm natureza multidisciplinar. Agrupamentos de produtores bem 

organizados por trás de cada IG e apoiados por, pelo menos, um 
empreendedor institucional, são a chave para o sucesso.  

 As IGs têm tudo o que se deseja: massa social, mecanismos horizontais 
para tomar decisões e instrumentos importantes para competir no 
mercado. As autoridades públicas e os produtores podem e devem 
contribuir mais activamente para o seu reforço.  

 Os Programas Regionais de Desenvolvimento Rural podem ser bons 
instrumentos para promover as IGs e reforçar o papel dos 
Agrupamentos de Produtores  de produtos com IG.  

 O conceito de IG é muito mais vasto do que apenas um sinal num 
rótulo: os factores ambientais e humanos são muito importantes. 
Quando falamos de atractividade, não devemos esquecer que as IGs são 
elementos complexos.  

 Quando se trata de promover as IGs junto dos consumidores para as 
tornar mais atractivas: é importante promover as IG em geral para 
sensibilizar. Para atingir este objectivo, o envolvimento dos produtores é 
importante. A sensibilização dos consumidores também pode reduzir a 
importância do factor preço para os consumidores se as pessoas 
entenderem melhor o que é o produto. Isto é ainda mais importante 
agora (com o COVID19) em que as pessoas estão a focar-se em compras 
de baixo custo. 
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b) Como aumentar a atractividade  
 A absorção do conceito de IG na UE é realmente desequilibrada. 

O que se pode fazer para aumentar a atractividade nos países do 
Norte e do Leste?  

 As IG são importantes da política agrícola da UE: a autoridade 
pública pode e deve contribuir mais. Mas também precisamos 
que os produtores se envolvam mais.  

 A sensibilização para o regime não é suficientemente elevada 
entre os consumidores (mas também entre os produtores). 
Especialmente nos países do Norte e do Leste. Isto tem de 
mudar.  

 É necessário um AP forte e bem organizado, com o apoio de um 
forte empreendedor institucional. 

 Exemplos de acções apresentadas durante o painel:  
o Programas de aprendizes/programas ecológicos por causa da 

ameaça climática...  
o Capacitação dos Agrupamentos de Produtores : a regulação  

da oferta foi citada  
o Formação para produtores  

 Sensibilizar os consumidores: Precisamos de embaixadores, 
precisamos de formar os cidadãos e dizer-lhes o que são as IGs e 
o que significam 

 Não se deve perder o "espírito" das IGs – manter a componente 
cultural.  

 Mensagens mais fortes para os consumidores, sobre o facto de 
as DOP/IGP serem motores de sistemas alimentares sustentáveis 
na área: variedades, modo de produção, etc.  
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Controlos e aplicação da lei  
 
. As IG só podem ser fortes se houver um sistema bem organizado de 
controlos e de aplicação da legislação sobre as IG em vigor. Este 
sistema é para garantir que os consumidores recebam a 
autenticidade e a qualidade declaradas pelos produtores de IG, 
garantindo simultaneamente que os produtores tenham os seus 
direitos protegidos. • Controlos e aplicação da lei eficientes 
exigem esforços conjuntos das administrações da UE e nacionais, 
mas devem ser apoiados pela participação activa dos produtores.  
• O fácil acesso a informações completas e fiáveis sobre as IGs e a 
disponibilidade de instrumentos de protecção podem fazer uma 
diferença real na identificação e combate às infracções sobe as  
IG.  
• Precisamos de nos ouvir uns aos outros, partilhar as melhores 
práticas e trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios 
relacionados com a eficácia dos controlos das IG & e do sistema 
de aplicação da legislação. 
 

 
 

                    
 

 



 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________       
Tradução Notas  Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, A Soeiro, A 08.12.2020  TT 63 1ª 12/21 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 
 
Protecção das IGs enquanto Propriedade Intelectual (PI)  
 
 

                           
a) desenvolvimentos de processos importantes  
 
• O Tribunal de Justiça da UE (TJUE) contribuiu substancialmente para a 
interpretação das disposições pertinentes, tais como "utilização, evocação, 
exploração indevida da reputação"; este é o momento certo para codificar 
essas interpretações na nova lei, que seriam mais claras e fáceis de aplicar;  
 
• Ainda existem alguns pontos da lei, cujo significado e lugar exactos, bem 
como a importância na avaliação permanecem pouco claros – "bens e 
serviços, bem como ingredientes". Deve ser legislado um âmbito claro de 
protecção das IGs, tendo em conta a característica intrínseca dos nomes 
protegidos como IG (termos geográficos), a percepção do público e a 
necessidade de equilibrar a protecção concedida aos produtores de IGs, 
sem entravar a boa utilização de termos geográficos simples.  
 
• Não é apenas o regulamento da UE, que é aplicável, mas também o 
direito/normas internacionais.  
 
• Na evocação, não temos nada de claro com diferentes decisões da 
Comissão de Recurso da EUIPO. Perante o TJEU um processo pendente de 
um tribunal espanhol (Champagne contra bares de tapas champanillo). O 
TJEU tem de explicar como implementar a evocação na prática 
(interdependência e, por conseguinte, há que ter em conta vários factores? 
Ou é mais uma abordagem mecânica: ou seja, 1º comparável, e depois 
vemos se evocamos.  
 
• No que diz respeito à regulamentação Marcas registadas: O regulamento 
exclui os nomes geográficos da protecção como marca de  certificação. Parece 
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não haver uma explicação clara para o porquê. Historicamente, não foi o 
caso a nível nacional. Trata-se de uma questão, uma vez que a protecção 
conferida pela marca colectiva é bastante fraca. Se o âmbito de protecção é 
limitado para as marcas colectivas, porquê protegê-las? 
 
b) Questões 
 • Sr. Simone Calzi, Chefe do Gabinete Jurídico - Consorzio del Prosciutto 
di Parma. Os regulamentos relativos às IG da UE permitem uma boa 
protecção das IG na UE e não só.  

o O TJEU e o EUIPO contribuem para clarificar o âmbito de protecção 
concedido às IG: o TJEU sobre o conceito de evocação: "Calvados"; 
"Scotch Whisky "  

o o A protecção das IG, enquanto  PI deve ser alargada aos bens e 
serviços através dos regulamentos da UE relativos às IG, decisões do 
TJEU (processos pendentes Champagne VS Champagnola, 
Champagne vs Champanillo, caso Morbier)  

 
o conclusão: as fronteiras de protecção das IGs continuam indefinidas 

(falta de regulamentação uniforme a nível da UE, acordo de países 
terceiros)  

 
• Sr. Stefan Martin, Membro da Comissão de Recurso do EUIPO.  
o Demasiadas fontes arruínam a lei, especialmente em termos de regulação 
necessária simplificação do quadro legal das IGs  
o Diferentes conceitos nos acordos internacionais (por exemplo, evocação, 
utilização indevida, imitação) induzem a diferentes âmbitos de protecção  
necessário ter os mesmos conceitos nos regulamentos da UE e nos acordos 
internacionais. 3 conceitos "evocação, utilização indevida, imitação" mas 
apenas "evocação" foi definida  um conceito?  
o Algumas disposições dos regulamentos IG tornaram-se inúteis: como seja, 
as relações com a  marcas registadas 
o Problema com a posição legal: quem pode intervir para proteger o DPI 
 o Importância de uma base de dados central para ter toda a informação 
sobre protecção das IG: GI view é positivo  
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A dimensão global das IGs  
 
 
 
 

 
 
 
• Discutir a dimensão internacional/global da política de IG com 
os seus benefícios e impacto socioeconómico em países 
terceiros, bem como partilhar experiências de produtores sobre 
o valor acrescentado e as oportunidades verificadas após o 
registo de uma IG, bem como as lições aprendidas durante o 
processo – como superar as dificuldades.  
 
• Os oradores têm pontos de vista muito internacionais: a Ásia e a 
África são um foco. 
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Símbolos e IGs  
 
 
 

     
• O Sr. Matthew Gordon fez uma apresentação sobre o projecto 
Strength2Food que sublinhou que as evidências mostram que o 
uso dos símbolos na tomada de decisões é limitado. Os símbolos, 
para serem úteis devem apontar para: reconhecimento, 
compreensão dos atributos e confiança. Os símbolos da UE (DOP, 
IGP, ETG, biológico) são menos reconhecidos que os 
nacionais/regionais. Há baixa compreensão intuitiva dos símbolos 
das IG já que os consumidores não sabem o que fazer deles e o que 
representam. Possível caminho a seguir: modificação dos 
símbolos?  
 
• O SR. Eric Tesson, CNAOC fez uma apresentação sobre a razão 
pela qual o sector vitivinícola francês de IG deseja garantir que a 
utilização dos símbolos continue a ser voluntária (ex. promoção 
histórica do conceito francês de AOC, pouca necessidade de 
diferenciação, uma vez que a maioria são vinhos têm IG, códigos de 
barras, canais de distribuição especializados, nem todos os 
mercados são iguais, a sobre rotulagem mata os produtos, etc.). A 
sua apresentação foi em grande parte repetida pelo Sr. Christian 
Schwoerer (DWV). 
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Modernização e simplificação: "REFIT"    
 

 
 
O painel discutiu:  
• O procedimento de registo em 2 fases  é essencial (a nível dos EM e, em seguida, a 
nível da CE).  
• No que se refere às alterações ao caderno de especificações, a CE deve analisar uma 
abordagem de 1 passo, apenas a nível europeu, por uma questão de coerência e rigor.  
• A nível europeu, devemos procurar um único sistema de IGs, abrangendo todos os 
produtos (vinho, bebidas espirituosas, alimentos, produtos agrícolas, vinhos 
aromatizados, mas também produtos não-agrícolas). Isto garantiria a coerência do 
sistema Europeu. O TRIPS determina que temos de providenciar protecção para os 
produtos, e não fornece razões para distinguir os alimentares dos não alimentares.  
• Formas para melhorar a qualidade dos pedidos de registo:  
 

 
o Directrizes/orientações da CE sobre a melhor forma de apresentar um 
pedido.  
 
o Existem diferenças entre os examinadores e diferenças consoante os 
produtos (o pedido de registo é instruído de forma diferente para os agro-
alimentares e para as bebidas espirituosas), pelo que nem sempre é claro o 
que incluir ou não no pedido.  
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• O possível aumento da eficiência e  um processamento mais 
rápido não pode ser à custa da qualidade.  

 
o Tem havido melhorias, mas 6 meses deve ser um máximo tempo de análise 
pela CE.  
 
o a CE é a intermediária das declarações fundamentadas e das oposição: não 
há razões para tal. A oposição e os fundamentos devem ser reencaminhados 
directamente para o Agrupamento de Produtores: seria mais rápido.  

 
• Controlos na produção: Poderia tornar-se mais eficiente dando mais poderes de 
controlo ao próprio Agrupamento de Produtores. No que diz respeito às fraudes, temos 
mais problemas na aplicação da lei nos controlos feitos no mercado. Não devemos 
retirar os controlos ex officio, mas devemos continuar a dar maiores capacidades 
ao Agrupamento de Produtores para fazer valer os seus direitos. O Agrupamento 
de Produtores precisa de ferramentas e recursos para o fazer (talvez através do 
Regulamento de Desenvolvimento Rural).  
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CONCLUSÕES 
 
Na sessão de conclusão, Massimo Vittori2 resumiu algumas das 
questões acima mencionadas e exprimiu a posição oriGIn no que 
respeita, em particular, à protecção e aplicação das IGs bem como ao 
facto de a  sustentabilidade ser um conceito-chave no futuro das IG. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 Director Executivo do oriGIn 
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NOTAS 

 
 
A - Intervenção PT  
 
Na intervenção que fiz nesta Conferência, a convite da Comissão Europeia  (Session 4, 
Panel 4 - Modernisation & simplification: REFIT) referi: 
 
-  que não via nenhum problema na fusão, num único Regulamento, das regras dispersas 
nos regulamentos vinhos, produtos agrívcolas e agro-alimentares e, bebidas 
espirituosas e vinhos aromatizados. Neste Regulamento podem ainda caber os não 
alimentares 
 
- a necessidade de o sistema de IGs permanecer europeu e, portanto, ter que haver 
regras a cumprir por todos os EMs, designadamente em termos de avaliação dos 
pedidos de registo.  
 
- para haver maior harmonização a Comissão deve redigir e divulgar Guias de 
Orientação e de Análise para evitar erros tremendos cometidos pelas Administrações 
dos EMs.  
 
- Uma das questões que devia ser obrigatória é a de os EMs se dotarem de Comités de 
Peritos que os pudessem ajudar na análise e decisão sobre os pedidos de registo.  
 
- Outra questão importante é a de os comentários e ou as oposições deverem poder ser 
feitas por todos os interessados e não apenas por entidades que não sejam provenientes 
do EM que faz o pedido.  
 
Por último e embora não faça parte desta Conferencia, solicitei à Comissão que as ETG 
não ficassem esquecidas. Não sendo, como é sabido, Propriedade Intelectual, podem, 
no entanto, ter a maior utilidade para salvaguardar alguns dos produtos e das práticas 
tradicionais europeias. 
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B – A Conferência “Fortalecimento das indicações Geográficas” 
 

Este evento on-line ocorreu no momento ideal de um grande processo de reforma da 
Comissão Europeia: a Avaliação de Impacto da reforma das IG – para "fortalecer as 
IG", como solicitado pela presidente Von Der Leyen na sua carta de missão ao 
Comissário Wojciechowski. Este processo de reforma está em andamento e requer 
uma consulta intensiva das partes interessadas. 

A conferência serviu como ponto focal para as partes interessadas divulgarem as suas 
opiniões sobre a gama de questões do processo de reforma, desde o conceito de 
sustentabilidade até ao desafio legal de proteger as IGs na internet. Produtores, partes 
interessadas e funcionários de países da UE puderam participar e dar as suas opiniões 
sobre as diferentes sessões.  

A conferência também destacou os desenvolvimentos das IG, nomeadamente no que 
diz respeito ao projecto eAmbrosia e GI-View, e incluiu um painel sobre opções para 
IGs não agrícolas. 

Esta conferência foi a sequência da Conferencia de 2018 “ "Marcas e Indicações 
Geográficas: perspectivas futuras", organizada conjuntamente pelo Gabinete de 
Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) e pela Direção Geral de  Agricultura 
e Desenvolvimento Rural, da Comissão Europeia, a qual explorou o cruzamento entre 
IGs e marcas comerciais. 

 
Toda a documentação da Conferência, desde o Programa até às biografias dos 
palestrantes consta da página https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-
geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_en#top. 
 
 
Vídeos e textos interessantes  
 
O que é uma IG (em inglês) 
https://youtu.be/r93g-SZ96wA 
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Europe feeds your senses: The EU quality food and drink 
(em inglês) 
https://youtu.be/5RoHru2Swxg 
 
 
 
eAmbrosia - Geographical Indication register (em inglês) 
 
https://youtu.be/RPuVTIALUW4 
 
 

Geographical Indications – a European treasure worth €75 billion   
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_68
3 
 
 
Como funciona a GI view  ( em inglês) 
https://youtu.be/mA40GvLimRg 
 
 
 
 
 
 


