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I – INTRODUÇÃO 

 

Ao contrário de outros Estados membros que dispõem de legislação específica (Itália1 e 
Espanha2, por exemplo) ou de procedimentos administrativos3 com base legal4 (França, 
por exemplo), o processo administrativo de registo de um nome ou de uma 
denominação como DO ou como IG para os produtos agrícolas e agro-alimentares e para 
as bebidas espirituosas ou como ET para os produtos agrícolas e agro-alimentares está 
unicamente consignado num documento administrativo, elaborado pela DGADR.  

 

Este documento, já por diversas vezes criticado pela QUALIFICA/oriGIn Portugal, para 
além da falta de base legal, é pouco claro (não se sabe exactamente quais os produtos 
abrangidos, já que as aguardentes vínicas e outros produtos vínicos não parece serem 
da competência da DGADR), incompleto (omite toda uma série de disposições 
comunitárias e nacionais importantes) e só estabelece obrigações para os produtores e 
nunca para a Administração.  

 

Não estão definidas as tipologias de Agrupamentos aceitáveis, não estão definidos 
requisitos mínimos de representatividade, não se analisam as questões ligadas à 
sustentabilidade do próprio Agrupamento nem se definem critérios de 
aceitação/rejeição do Agrupamento como gestor da futura DO ou da futura IG nem se 
faz nenhuma distinção entre as funções de gestão de uma DOP ou de uma IGP em 

 
1 Decreto 14 ottobre 2013 “Disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012, 
sui regimi di qualità di prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG. 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.p hp/L/IT/IDPagina/6798 
 
2 Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de 
ámbito territorial supraautonómico, in Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. (boe.es) 
3 Les procédures d'instruction pas à pas, in https://www.inao.gouv.fr/Espace-professionnel-et-outils/Les-

procedures-d-instruction-pas-a-pas   
4 Code rural et de la pêche maritime, articles R.641-1 à R.641-10 
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relação às de uma ETG nem se estipulam critérios para retirar as funções de gestão a um 
dado Agrupamento. 

 

Não são, ainda, definidos os critérios de análise de um pedido, nem se determina que 
haja fundamentação técnica e jurídica de críticas, pedidos de documentos  ou de 
rejeições. 

 

À data de elaboração deste TT, o “PROCEDIMENTO OPERATIVO PO-IG001 PEDIDO DE 
REGISTO DE UMA DOP, IGP, ETG OU IG DE BEBIDA ESPIRITUOSA”,  Página 1 de 20, Edição 
n.º 1 dezembro 2018 Revisão n.º 1 abril 2020, que constava do site da DGADR não é 
exactamente a mesma versão que constava em data anterior, embora tenha as mesmas 
cotas de numeração, edição e revisão, o que se afigura como reprovável, pelo menos. 

 

II - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

 

De acordo com tal documento e versão5, a documentação necessário ao processo de 
registo é a seguinte: 

1.O PEDIDO DE REGISTO DE UMA DOP6, IGP OU ETG DEVE CONTER OS SEGUINTES 
DOCUMENTOS  

 Requerimento a solicitar o registo da denominação como DOP, IGP ou ETG, assinado por quem 
tenha poderes para obrigar o AP.  

 Caderno de Especificações do produto (no caso de uma ETG, este deve estar em consonância 
com o formulário previsto no anexo II do Regulamento de Execução (UE) n.º 668/2014).  

 Documento Único do produto (no caso de DOP ou IGP), em consonância com o formulário 
previsto no anexo I do Regulamento de Execução (UE) n.º 668/2014.  

 
5 Amplamente criticado pela QUALIFICA, face aos muitos erros técnicos e conceptuais que contém e 
pelo facto de não ser apropriado nem ter base legal suficiente.  Ver ponto IV deste texto 
6 Erro . Se já se trata de uma DOP ou de uma IGP ou de uma ETG, é porque o nome em causa já está 
registado. O que a DGADR queria dizer era PEDIDO DE REGISTO DE UM NOME OU DE UMA 
DENOMINAÇÃO COMO DOP, COMO IGP OU COMO ETG 
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2. O REQUERIMENTO 

O requerimento mencionado no ponto anterior deve conter os seguintes elementos:  

 Identificação do AP, pela indicação do nome, natureza jurídica, domicílio e, se aplicável, do 
número de identificação fiscal;  

 Indicação da denominação que se pretende registar;  

 Indicação do domicílio, do número telefone e da caixa postal eletrónica para efeitos de 
comunicação da Administração com o AP ao longo do procedimento;  

 Se aplicável, indicação de que o pedido diz respeito a uma área geográfica transfronteiriça (no 
caso de uma DOP ou IGP), ou que é apresentado conjuntamente por vários AP de diferentes 
Estados-Membros ou países terceiros (no caso de uma ETG).  

 Data e assinatura do requerente.  

 
            3. DOCUMENTOS DO AGRUPAMENTO DE PRODUTORES 

O AP deve também apresentar os seguintes documentos:  

 Lista de membros do AP, identificando os que têm poder deliberativo e os que são produtores 
do produto cuja denominação se pretende registar.  

 Documento comprovativo da constituição do AP (se aplicável).  

 Estatutos do AP (se aplicável).  

 Documento comprovativo dos poderes do signatário para obrigar o requerente e apresentar o 
pedido (se aplicável).  

 

4. ENTIDADE GESTORA7 
 

Caso o AP pretenda candidatar-se a ser reconhecido como entidade gestora da denominação, deve 
também apresentar os seguintes documentos:  

 
7 Embora muito se lamente, o facto é que não há base legal, em Portugal, para esta figura de gestora de 
uma DOP ou de uma IGP, nem mesmo de uma ETG 
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 Plano de ação, de acordo com o Anexo III.  

 Documento comprovativo dos poderes do requerente para apresentar o pedido. 

 

 

5. PLANO DE ACÇÃO DA ENTIDADE GESTORA  

De acordo com o mesmo documento, o PLANO DE ACÇÃO DA ENTIDADE GESTORA deve 
ser assim formatado 

 

PLANO DE ACÇÃO DA ENTIDADE GESTORA DA DOP/IGP/ETG/IG  

1- HISTORIAL DA ENTIDADE (Constituição, principais atividades e objetivos, 
evolução e perspetivas)  

2- ATIVIDADES A DESENVOLVER (nome da entidade), enquanto entidade gestora da 
DOP/IGP/ETG/IG (denominação) propõe-se prosseguir os seguintes objetivos e 
assegurar a realização das seguintes atividades: (Enumerar objetivos, enumerar 
atividades, referir prazo de realização)  

3- MEIOS MATERIAIS E HUMANOS DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO PLANO DE 
AÇÃO 

 

 

III - DOCUMENTOS A TRANSMITIR À COMISSÃO EUROPEIA 

 

Saliente-se que, dos documentos referidos no PO, só têm que ser transmitidos à 
Comissão Europeia8 , para registo de um nome como IG ou como DO para os produtos 
agro-alimentares e como IG para as bebidas espirituosas, os seguintes documentos: 

 

8 A DGADR tem que transmitir outros documentos à Comissão Europeia, designadamente: 

 -todas as eventuais oposições que tenham sido efectuadas e seu tratamento (matéria importante e 
omissa neste procedimento da DGADR); 
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- Caderno de Especificações 

- Documento único 

- Nome e coordenadas do Agrupamento requerente 

 

Para registo de um nome ou uma denominação como ETG têm que ser  transmitidos: 

- Caderno de Especificações 

- Nome e coordenadas do Agrupamento requerente 

 

Todos os restantes documentos referidos pela DGADR são meras exigências nacionais. 

 

IV– SITUAÇÕES OMISSAS 

 

Assinale-se, ainda que a DGADR se “esquece” de referir que, para as DO e para as IG: 

- pode ser solicitada protecção nacional transitória; 

- deve ser indigitado um organismo delegado para efectuar a verificação da 
conformidade com o Caderno de Especificações; 

- deve ser remetido um plano de controlo, para a elaboração e aprovação do qual 
deveria ser essencial a colaboração do Agrupamento. 

  

E que para as ETG: 

- deve ser indigitado um organismo delegado para efectuar a verificação da 
conformidade com o Caderno de Especificações; 

 
-o nome das autoridades ou, quando for o caso, dos organismos que verificam o respeito das disposições 
do caderno de especificações (matéria importante e omissa neste procedimento da DGADR); 
- a concessão de períodos transitórios de adaptação (matéria importante e omissa neste procedimento 
da DGADR) 
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- deve ser remetido um plano de controlo, para a elaboração e aprovação do qual 
deveria ser essencial a colaboração do Agrupamento. 

 

V- CRÍTICAS ÀS FUNÇÕES DOS AGRUPAMENTOS 

 

Sublinhe-se, ainda, que por diversas vezes a QUALIFICA fez saber à DGADR que: 

 

a) As funções que a DGADR resolveu “atribuir” aos Agrupamentos estão totalmente 
erradas, já que, designadamente, não lhes compete autorizar nem recusar o uso 
de uma DOP ou de uma IGP. De facto, sendo as DOP ou as IGP propriedade 
comum dos habitantes da região,  o seu uso é um direito próprio dos habitantes, 
com a ressalva simples do cumprimento das disposições constantes do Caderno 
de Especificações. Logo, o que compete ao Agrupamento é receber as 
notificações relativas à intenção de uso da DOP ou da IGP, não apenas dos 
produtores do produto, mas de quaisquer outros operadores que usem tal DOP 
ou tal IGP (operadores que procedam ao corte, fatiagem, acondicionamento, 
etc.)9. 

 

Para as ETG a questão é diferente já que: 

- não são figuras da Propriedade Intelectual; 

- podem ser usadas por qualquer operador estabelecido em qualquer país terceiro.  

 

9 Ver artº Artigo 12º  e artº 23º do Reg 1151/2012 , nomeadamente 

1. As denominações de origem protegidas e as indicações geográficas protegidas podem ser utilizadas 
por qualquer operador que comercialize um produto conforme com o caderno de especificações 
correspondente. 

e  

1. As denominações registadas como especialidades tradicionais garantidas podem ser utilizadas por qualquer 
operador que comercialize um produto conforme com o caderno de especificações correspondente 
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Assim sendo, como obrigar um operador espanhol, esloveno, chinês ou americano, por 
exemplo, a solicitar a utilização de uso?  E como determinar a realização de controlos? 
E como proibir o uso? E como denunciar usos abusivos que se desconhecem? 

Logo, no caso das ETG o documento da DGADR deveria tornar bem explicitas as 
obrigações em território nacional 

b) O Plano de Acção é uma mera “ficção científica” já que não sabendo o AP quanto 
tempo demorará o processo de registo – e no mínimo, são cerca de 18 meses, 
mas por vezes demora anos e anos – em grande parte consumidos a nível 
nacional - como se pode “Enumerar objetivos, enumerar atividades, referir prazo 
de realização”? 

Por outro lado, desconhecem-se, em absoluto, quais os critérios que usa a DGADR ou as 
DRAs para avaliar: 

i. A razoabilidade/eficácia do Plano de Acção 
ii. Os meios humanos e materiais do AP, necessários para realizar o hipotético Plano 

de acção. Como já perguntámos de viva voz, sem ter resposta, 3 cadeiras chegam 
ou serão necessárias mais? E mesas, quantas achará a DGADR suficientes? E 
Técnicos, com se avalia se chegam ou são precisos mais? E telemóveis e 
computadores? E Automóveis ou bicicletas? E instalações próprias ou 
cedidas/alugadas?  

 

E, sendo matéria de facto importante, a DGADR não questiona nem a representatividade 
do Agrupamento face ao potencial número de operadores existentes nem as fontes de 
financiamento e a forma de tomada de decisões respeitantes à DOP ou à IGP ou à ETG 
geridas. 

 

VI – CRÍTICAS E SUGESTÕES FEITAS JUNTO DO MA  

 

Com o objectivo de contribuir para melhorar o documento “PROCEDIMENTO 
OPERATIVO PO-IG001 PEDIDO DE REGISTO DE UMA DOP, IGP, ETG OU IG DE BEBIDA 
ESPIRITUOSA”,  Página 1 de 20, Edição n.º 1 dezembro 2018 Revisão n.º 1 abril 2020 
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foram enviadas ao MA um conjunto de críticas e de sugestões de melhoria, cuja 
recepção não foi, sequer, acusada. 

O texto enviado assinalava ponto a ponto as 18 sugestões de melhoria e os 63 erros 
considerados graves. Continha, ainda, diversas Notas críticas.   

 

2ª  NOTA CRÍTICA AO PO-IG001  PEDIDO DE REGISTO DE UMA DOP, IGP, ETG OU IG DE 
BEBIDA ESPIRITUOSA, contante do site da DGADR em 13102020, com igual nº. data de 
revisão e nº de revisão que o anteriormente criticado 
 

 

 

 

 

Direcção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural 

 
 

Assinalados 63 ERROS GRAVES 
 

Feitas 18 SUGESTÕES e  
 
DIVERSAS NOTAS CRÍTICAS 

 
PEDIDO DE REGISTO DE UMA DOP, IGP, ETG 
OU IG DE BEBIDA 
ESPIRITUOSA 

1 Título ERRADO  –  Se se trata de uma DOP, de 
uma IGP ou de uma ETG, é porque já está 
registada a menção. Logo, o título devia ser 
Pedido de registo de um nome como indicação 
geográfica ou como denominação de origem 
para produtos agro-alimentares e para bebidas 
espirituosas 

Página 1 de 20 2 Paginação ERRADA  – Todas as páginas estão 
numeradas como sendo 1 de 20 
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10 Entretanto alterado pelo Despacho Normativo nº 3/2021, publicado no DR N.º 21, de 1 de Fevereiro 
de 2021, Pág. 112 mas que em nada altera este assunto.  

Índice  A alterar se for o caso, depois da necessária 
revisão do documento 

 Devia existir um preâmbulo 
explicitando que este documento 
interno da DGADR é elaborado ao 
abrigo do disposto no nº… do Art… do  
Despacho Normativo n.º 9/2020, 
publicado em 17.08.202010 
 
Já assim a QUALIFICA discorda 
profundamente desta forma de 
“legislar” sem publicação no DR. Por 
maioria de razão, se ainda por cima 
nem for referenciado o diploma que 
poderia ser considerado como 
constituindo alguma habilitação legal 

1. OBJETIVO SUGESTÃO - Não sendo muito grave, seria 
melhor alterar para “ Uma denominação de um 
produto agrícola ou género alimentício como 
Denominação de 
Origem Protegida (DOP),  como Indicação Geográfica 
Protegida (IGP) ou como Especialidade…. 
 

2 ÂMBITO SUGESTÃO - Para esclarecer bem as coisas devia 
ser referido o vinagre de vinho e quais as 
bebidas espirituosas que estão abrangidas pelas 
atribuições da DGADR. 
 

3 REFERÊNCIAS 3 ERRO: Falta referir  
- o  REGULAMENTO (UE) 2017/625 DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 
15 de Março de 2017  relativo aos controlos oficiais…. 
 
- Documento de trabalho da CE - PREENCHIMENTO 
DO DOCUMENTO ÚNICO – GUIA DO REQUERENTE   
e explicar como se obtém 
 
 
- Despacho Normativo n.º 11/2018 e incluir a súmula  
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- Despacho Normativo nº 9/2020 e incluir a súmula 
5 SIGLAS 
CC               CE Comissão Europeia 
 
OC              Organismo de Controlo e Certificação 

4 Erro. A Comissão Europeia é sempre designada 
por CE ou por COM 

5 Erro. O regulamento 1151/2012 refere 
expressamente  “organismo de controlo quer 
nos considerandos quer no articulado. Por 
sua vez, o Reg. 2017/625 passa a referir tais 
entidades como “Organismo delegado” 

6.1.1 Formalização do pedido 
O pedido de registo de denominações no 
âmbito dos regimes de qualidade a que se 
refere o artigo 48.º do Regulamento (UE) n.º 
1151/2012 só pode ser apresentado por: 
 
- Agrupamentos  …… 
 
-  Uma pessoa singular ou colectiva pode ser 
equiparada a um agrupamento sempre que se 
demonstre que estão reunidas as seguintes 
condições: 
A pessoa em causa é o único produtor que 
pretende apresentar um pedido; 
No que respeita às denominações de origem 
protegidas e às indicações geográficas 
protegidas, a área geográfica delimitada 
possui características apreciavelmente 
diferentes das características das áreas 
vizinhas, ou as características do produto são 
diferentes das dos produtos produzidos nas 
áreas vizinhas. 
O pedido…….  O requerimento deve ser 
redigido em língua portuguesa e conter os 
elementos e documentos elencados no Anexo 
II. 

 
6 ERRO : A DGADR não pode impedir quem quer 
que seja de apresentar um pedido. Pode é não o 
considerar! 
E a cópia do texto comunitário não é inteligível 
e deve ser mudada.   
 
SUGESTÃO - O pedido só pode ser considerado 
se for efectuado por: 
a) agrupamentos... 
 
b) uma pessoa singular ou colectiva, desde que 
demonstre que.: 
- é o único produtor que pretende apresentar um 
pedido, e  
 
- No que respeita às denominações…… 
 
7 ERRO – Não é só o requerimento que deve ser 
redigido em português! 
SUGESTÃO - O requerimento e demais 
documentação que o acompanha devem ser 
redigidos em língua portuguesa…. 
 

 
6.1.2 Análise técnica 
A DRAP competente procede à análise 
documental do pedido verificando a 
admissibilidade do requerente e a entrega de 
todos os elementos e documentos previstos 
neste procedimento. 

 
 
Questão: quais são os elementos a que alude 
este procedimento?  
 
8 ERRO: Ao AP ou à  pessoa singular ou colectiva 
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A DRAP inicia a análise técnica do processo, 
podendo solicitar elementos adicionais ao AP 
e encetar …. 
 
No caso de uma DOP ou IGP, a DRAP verifica ….  
e se está de acordo com as recomendações da 
CE quanto ao seu preenchimento. 
 
 
No caso de uma ETG… 
 
Caso entenda …. 
 
Se no fim da análise do processo este não 
reunir as condições para prosseguir para 
registo, a DRAP emite o respectivo parecer 
comunicando-o ao requerente com 
conhecimento à DGADR. 
 
O período de análise não deve exceder um 
período de três meses. Se este período for 
excedido, a DRAP informa o requerente, por 
escrito, dos motivos do atraso e dá 
conhecimento à DGADR. 
 

9 ERRO: No caso de ser pedido o registo como 
DOP ou como IGP  
 
10 ERRO : São referidas as recomendações da 
CE, mas não estão referenciadas no ponto 3 
deste PO 
 
 
 
 
11 ERRO: O parecer negativo da DRAP tem que 
ter fundamentação técnica e jurídica  
 
Questão: Da leitura resulta claro que a DRAP ou 
aceita ou rejeita, não podendo fazer sugestões 
/exigências de alteração 
 
12 ERRO: Não é aceitável que seja ultrapassado 
o período de 3 meses. E. sobretudo, não é 
aceitável que tal período possa ser excedido sem 
nenhum limite temporal. Como está redigido, 
basta que a DRAP explique que não tem nenhum 
técnico habilitado nesta área para que os 
pedidos fiquem jacentes ad aeternum 

6.1.3 Consulta pública 
A DGADR verifica a conformidade do processo 
com os requisitos da União Europeia e a sua 
adequabilidade à implementação de um 
sistema de controlo no que diz respeito às 
obrigações previstas para a verificação da 
conformidade do produto com as 
especificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 ERRO : a verificação da conformidade  do 
processo com os requisitos da União Europeia já foi 
feita pela DRAP. Logo, ou a DGADR desconfia do 
trabalho das DRAP ou repete o mesmo trabalho, em 
qualquer dos casos com demoras e com custos 
acrescidos para os contribuintes. 
 
14 ERRO:  Não é preciso “implementar nenhum 
sistema de controlo”. A única coisa que é necessário 
fazer é:  estudar profundamente o Caderno de 
Especificações e conhecer profundamente o 
“ambiente produtivo e os circuitos de 
produção/circulação entre os diversos operadores”. 
Só conhecendo com profundidade estes elementos é 
que é possível apreciar se o plano de verificação da 
conformidade é eficaz de acordo com as normas 
constantes da regulamentação aplicável –  o 
REGULAMENTO (UE) 2017/625, o qual, por esta razão, 
deve ser referenciado no ponto 3. 
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Caso a DGADR entenda estarem reunidas as 
condições para ser encetado um 
procedimento de oposição nacional, prepara o 
processo de consulta pública nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
….  Caso existam oposições ou comentários ao 
pedido de registo, a DGADR enceta a sua 
análise após o fim do período de consulta, para 
avaliar o seu fundamento e transmite o acto de 
oposição ao agrupamento que apresentou o 
pedido. 

 
Em ponto algum da regulamentação aplicável se 
aflora, sequer, a necessidade de adequar e Caderno de 
Especificação  a sistemas de controlo. Muito pelo 
contrário, o Plano de controlo é que tem que se 
adequar ao Caderno de Especificações  
 
QUESTÃO: E se a DGADR não entender??? O que 
faz?  Pára o processo sem mais??? Zanga-se com 
a DRAP? Altera o parecer dado pela DRAP? 
 
Questão: E como é “preparado o processo de 
consulta ´publica nacional?? Como já dissemos 
várias vezes, devia ser publicado em DR o 
projecto de Documento único, bem como as 
coordenadas do requerente 
 
Convinha fazer referência aos motivos válidos 
de oposição e ao facto de só serem tratadas as 
oposições que invoquem tais motivos 
 
Questão – Transmite todos ou só o ou os que 
entende?  

Se, após a avaliação das declarações de 
oposição admissíveis recebidas, a DGADR 
considerar que o pedido cumpre com as 
condições estabelecidas no Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 para o registo da denominação 
são respeitadas, o Estado-Membro pode 
tomar uma decisão favorável e apresentar à 
Comissão um processo de pedido. Deve, nesse 
caso, informar a Comissão das declarações de 
oposição 
admissíveis feitas por pessoas singulares ou 
colectivas que tenham comercializado 
legalmente os produtos em causa, utilizando 
de forma contínua as denominações em 
questão, durante pelo menos os cinco anos 
anteriores à data da publicação do pedido. 
 
A DGADR assegura que a sua decisão favorável 
seja tornada pública e que qualquer pessoa 

15 ERRO - Não se percebe nada. As frases 
estão truncadas e foram feitas cópias do texto 
comunitário e estão  mal inseridas neste 
documento 
 
 
E esta transmissão à Comissão Europeia só é 
posterior à decisão ministerial (felizmente!!!!) 
 
 
 
 
 
 
 
16 ERRO - Não se percebe nada. Então a 
DGADR manda primeiro as declarações de 
oposição à Comissão e depois é que toma uma 
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singular ou coletiva com um interesse legítimo 
tenha oportunidade de interpor recurso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As declarações de oposição fundamentadas, 
apenas são admissíveis se forem recebidas 
pela DGADR dentro do prazo e se: 
- Fornecerem motivos devidamente 
fundamentados que justifiquem a 
incompatibilidade do registo proposto com o 
presente regulamento; ou 
- Demonstrarem que a denominação é legal, 
notória e economicamente significativa para 
produtos agrícolas ou géneros alimentícios 
similares, sendo estes critérios avaliados em 
relação ao território da União. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

decisão favorável????  E é a DGADR que decide 
ou o Membro do Governo? 
 
E prazo para a DGADR avaliar as oposições??? 
 
E a DGADR – se afinal for ela a decidir – torna 
públicas as suas decisões, ONDE???  E prazos 
para o fazer???? 
 
E pode-se interpor recurso para quem? 
 
SUGESTÃO – Mandar rever este ponto por quem 
perceba alguma coisa do assunto 
 
 
17 ERRO – Aqui não copiaram o que está no 
regulamento e fizeram diversos e graves erros 
técnicos, omitindo os critérios de oposição 
possível  
- para as DO e IG, não cumprimento das 
definições de DOP ou de IGP, conforme o caso; 
não comprovação da denominação em registo 
ser conforme à utilização no comércio ou 
linguagem comum e apenas nas línguas 
historicamente utilizadas; o facto da 
denominação entrar em conflito com o nome de 
uma raça ou de uma variedade;  a existência de 
homonímias com denominações já 
registadas; o conflito com marcas reputadas 
e notórias em ser registadas.; ou demonstrar 
que o nome em registo é genérico 
- para as ET -  incompatibilidade do registo 
proposto com as definições do regulamento 
europeu ou a demonstração de que tal 
denominação é legal, notória e 
economicamente significativa para 
produtos similares.  Leiam o artº 49º 3  do 
Reg. 1151/2012 
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Caso a DGADR conclua pela não 
admissibilidade do ato de oposição, o pedido 
de registo segue para a fase de decisão 
nacional. 
 
 
 

SUGESTÃO: a indicação dos critérios para 
oposição devia estar colocada no ponto 
anterior para se perceber quais os motivos 
admissíveis para que uma oposição possa 
ser tratada 
 
18 ERRO – Mas o maior ERRO é o de a 
DGADR achar que que lhe compete ou que 
tem capacidade para avaliar as oposições 
em relação ao território da União! E além de 
tal ser uma função da Comissão Europeia, 
em sede de processo de registo europeu, tal 
situação só é requerida para o caso de ser 
alegado que o nome é genérico (DO e IGs) 
ou que o nome é legal, notória e 
economicamente significativo para 
produtos similares (caso das ETs). 
 
 
  
19 ERRO : e se concluir o contrário? Ou seja, se 
a oposição for admissível?  O que faz a DGADR?  
E como é tratado o assunto? E  o AP requerente 
é consultado? E a DRAP ou os serviços 
competentes das RA são consultados?  
 
SUGESTÃO – Mandar rever totalmente este 
ponto, mas por quem perceba alguma coisa do 
assunto 
 

6.1.4 Decisão nacional 
 
O pedido de registo é submetido a despacho 
do membro do governo competente para tal. 
Após receção de despacho favorável, a DGADR 
apresenta o processo de pedido de registo à CE 
nos 10 dias úteis seguintes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
20 ERRO – Então e se o Despacho for 
desfavorável? Que faz a DGADR ???  
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Na RAA e na RAM o pedido de registo é 
submetido a despacho do membro do governo 
regional competente para tal. Após receção de 
despacho favorável, o processo de pedido de 
registo é submetido à DGADR para efeitos de 
apresentação à CE. 
 
 

QUESTÃO _ E porque é que só aqui é que a 
DGADR tem um prazo fixado?  
 
Questão – E como é tratada a questão da 
protecção nacional transitória, se solicitada? 
 
Questão – E como sabe o cidadão da decisão 
ministerial? 
 
Questão – e onde está o procedimento de 
oposição previsto no artº 49º- 4º ?  
 
Questão – e onde estão previstos os 
procedimentos para concessão de  PERÍODOS 
TRANSITÓRIOS PARA A UTILIZAÇÃO DE 
DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E DE INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS PREVISTO NO ARTº 15ª 
 
QUESTÃO_ E ONDE ESTÃO OS PROCEDIMENTOS DE 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RELATIVOS À 
APLICAÇÃO DO ARTº 14- 2º? 
 
 
21 ERRO – Os processos decididos pela RAA e 
pela RAM não são submetidos à DGADR!  São 
enviados à DGADR para serem encaminhados 
para a Comissão Europeia! 

6.1.5 Análise e decisão da Comissão Europeia 
 
A Comissão examina……. 
 
A DGADR analisa estes pedidos  e remete-os à 
DRAP ou aos serviços competentes das 
Regiões Autónomas, fixando um prazo de 
resposta no máximo de 15 dias úteis. 
Recebidas as respostas, a DGADR procede à 
sua análise e submissão à CE. 
 

22 ERRO _ Falta fazer a ligação com o que está 
dito no ponto 6.1 
 
 
 
23 ERRO – Deve faltar um parágrafo em que 
deveria ser referido que a Comissão pode fazer 
pedidos de documentação acessória, de 
esclarecimentos, de correcção de erros, etc. . 
Conforme está não se percebe nada! Para além 
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Se a CE considerar que as condições de registo 
estabelecidas no Regulamento (UE) n.º 
1151/2012, se encontram preenchidas, a CE 
publica, no JOUE, o documento único e a 
referência de publicação do caderno de 
especificações no site da DGADR. 
 
 
Após esta publicação a CE estabelece um 
período três meses, durante o qual podem ser 
apresentadas à Comissão oposições ao registo. 
 
 
Tendo em conta as eventuais oposições 
recebidas a Comissão toma a decisão sobre o 
registo da DOP, IGP, ou ETG e adota atos de 
execução que recusam o pedido ou que 
registam a denominação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deste erro, há outro. Em 15 dias úteis não é 
possível, por vezes, dar resposta aos pedidos 
da Comissão, os quais podem exigir 
reuniões/AG com os produtores. Ora isto não 
se resolve em 15 dias!  A DGADR sabe-o bem, 
face ao tempo que demora a analisar os 
documentos apenas… 
 
 
24 ERRO – Isto é para DOs e IGs. Para as ET, a CE 
publica mesmo o Caderno de Especificações! 
 
 
 
 
 
25 ERRO – Este prazo de 3 meses está definido 
no Regulamento – artº 51º, nº 1 
 
 
 
26 ERRO : Se fosse uma DOP, uma IGP ou em 
ETG já estava registada…  
 
 
Sugestão: Devia ser explicado o processo de 
tentativa de resolução de oposições, de 
concessão de prazos para uso de marcas ou 
menções, para conciliação com marcas não 
notórias, etc.   
 
Sugestão : Devia ser explicado o processo de 
recurso ao Comité. Este processo e importante  
e devia servir de inspiração nacional para evitar 
tantos erros da DGADR!! 
 
 
Sugestão  – Deve ser  explicado que um pedido 
de registo pode ser retirado, para evitar a 
publicação de uma decisão negativa, a qual 
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A Comissão toma a decisão sobre o registo da 
indicação geográfica de bebida espirituosa no 
anexo III do Regulamento (CE) n.º 
110/2008,tendo em conta as eventuais 
objeções levantadas. Essa decisão é publicada 
na série C do JOUE. 
 
 
Todos os operadores que cumpram com o 
disposto nas regras de produção têm o direito 
de ser abrangidos por um sistema de controlo 
e de certificação de produtos de acordo com o 
seu documento único (se aplicável) e com o 
seu caderno de especificações 

pode ser lesiva de um novo registo de registo,  
posterior 
 
 
 
 
27 ERRO : Este parágrafo – ainda por cima mal 
redigido, deve pertencer ao ponto 6.4 – 
Registo de NOMES como IG de bebidas 
espirituosas 
 
 
 
28 ERRO : Este parágrafo – ainda por cima mal 
redigido e com 2 erros graves  - nada tem a ver com 
este assunto!   
 
29 ERRO: o sistema é de controlo e  o regulamento 
é taxativo: verificação da conformidade com o 
Caderno de Especificações e não com o 
Documento Único! 
 
 
SUGESTÃO – REMOVER ESTE PARÁGRAFO 
 

6.2 Pedidos conexos ao pedido de registo 
da denominação de um produto agrícola 
ou género alimentício como DOP, IGP ou 
ETG 

CERTO! Desta vez está mais correcto o título 
do capítulo! 

6.2.1 Concessão de proteção a nível nacional 
a uma DOP ou IGP 
 
 
Caso tal tenha sido solicitado pelo AP, pode ser 
conferida, a nível nacional, proteção a uma 
DOP ou IGP, com efeitos a partir da data de 
apresentação do pedido à CE, através de 
despacho do membro do governo competente 
para tal. Esta proteção é conferida a título 
transitório, cessando na data em que a CE 
tomar uma decisão sobre o registo, ou em que 
o pedido for retirado. 

30 ERRO – a protecção nacional pode ser 
concedida a uma DO ou a uma IG 
 
 
31 ERRO – a protecção nacional pode ser 
concedida a uma DO ou a uma IG 
 
 
32 ERRO – Deveria ter sido explicado no ponto 
6.1 que um pedido de registo pode ser 
retirado, para evitar a publicação de uma 
decisão negativa, a qual pode ser lesiva de um 
novo registo posterior 
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6.2.2 Candidatura a entidade gestora da DOP, 
IGP ou ETG 
Os AP que apresentam o pedido de registo 
podem, simultaneamente, propor-se a 
desempenhar um conjunto de funções 
relacionadas com a gestão de uma 
denominação. Estas funções encontram-se 
tipificadas no artigo 45.º do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012 e no Anexo I do presente 
procedimento. 
 
 
A candidatura do AP para …………………….. a 
DRAP emite parecer 
sobre a capacidade do AP para desempenhar 
as funções a que se candidata, e envia cópia 
desse parecer à DGADR. 
 
Caso o AP candidato obtenha os pareceres 
favoráveis da DRAP e da DGADR, num prazo de 
……………… 

SUGESTÃO – melhorar a redacção – Os AP que 
apresentem o pedido de registo podem, 
simultaneamente, solicitar o reconhecimento 
como entidade gestora. As principais funções 
encontram-se descritas no artº45º do Reg……. 
Mas são diferentes, consoante se trate de uma 
DOP ou de uma IGP ou de uma ETG. No Anexo 
I enunciam-se outras funções a desempenhar 
pelos Agrupamentos gestores 
 
 
 
33 ERRO: Porque é que o mesmo processo é 
analisado por duas entidades diferentes??? 
Tempo e dinheiro dos contribuintes deitado à 
rua…    
 
 
SUGESTÃO : Porque é que as DRAP e a DGADR 
não acertam procedimentos, critérios, 
conceitos, etc. em lugar de andarem por 
sistema a analisar as mesmas coisas e a dar, 
eventualmente, pareceres diferentes e a 
fazerem perder tempo aos Agrupamentos? 
 

6.3 Pedido de alteração de registo da 
denominação de um produto agrícola ou 
género  alimentício como DOP, IGP ou 
ETG 
 
 
Qualquer AP com um interesse legítimo….  
 
….. 
 
No entanto, se as alterações propostas forem 
menores, a Comissão aprova ou recusa o 
pedido. Em caso de aprovação de alterações 
que impliquem uma modificação do 
documento único no caso das DOP e IGP, e do 

 
 
 
 
34 ERRO Tudo isto está mal explicado. confuso 
e ao contrário em termos de IMPORTÂNCIA E 
TEMPOS DE ACÇÃO.  
 
E copia ipsis verbis o que está no regulamento 
e que são as tarefas da Comissão. O que era 
preciso era saber os critérios da DGADR...,mas 
como não os tem…. 
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caderno de especificações no caso de uma 
ETG, a Comissão publica esses elementos 
no Jornal Oficial da União Europeia. 
Para ser considerada menor no caso das DOP e 
IGP, a alteração não pode: 
— Visar as características essenciais do 
produto; 
— Alterar a relação a relação entre a qualidade 
ou as características do produto e o meio 
geográfico a que se refere o artigo 5.º,n.o 1, ou 
se for o caso, a relação entre determinada 
qualidade, a reputação ou outra característica 
do produto e a origem geográfica a que se 
refere o artigo 5.º, n.º 2 do Regulamento (UE) 
n.º 1151/2012; 
—Incluir uma alteração da denominação do 
produto ou de uma parte da denominação do 
produto; 
Afetar a área geográfica delimitada; nem 
— Corresponder a um aumento das restrições 
impostas ao comércio do produto ou das suas 
matérias-primas. 
Se a DRAP ou o Serviço Regional que recebeu 
o pedido considerar que este é composto 
apenas por alterações menores, o pedido é 
enviado à DGADR para efeitos de análise e 
apresentação à CE.  
 
Se o pedido de alteração menor não provier do 
AP que apresentou o pedido de registo inicial, 
e caso esse AP ainda exista, a DGADR dá-lhe 
conhecimento do pedido e permite-lhe 
apresentar observações sobre  
o mesmo antes da sua submissão à CE. 
 
 
 
 
 
Se as alterações propostas forem menores, a 
Comissão aprova ou recusa o pedido As 
alterações menores consideram-se aprovadas 
se a CE não informar a DGADR do contrário no 
prazo de três meses  a contar da receção do 
pedido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 ERRO: então é a DGADR que faz análise aos 
pedidos da RAM e da RAA??? que estranho! 
 
 
36 ERRO: Isto foi escrito por quem não entende 
nada do assunto. Está uma confusão terrível. 
Então e se não for o Agrupamento inicial, mas 
sim outro, reconhecido como gestor? Como 
fazem? ou não tiveram tempo para pensar 
nisso?  E A DGADR dá provas de ser 
magnânima ao “permitir” que alguém 
apresente observações  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 ERRO: isto é que não pode ficar no vago. Em 
lugar de ser copiado o que está no 
regulamento, tem que se saber é  que faz a 
DGADR, que critérios usa, o tempo que 
demora, etc. 
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Caso as alterações sejam não menores, o 
pedido segue, com as devidas adaptações, o 
procedimento  descrito para um pedido de 
registo de uma denominação 
 
 
O período de análise não deve exceder um 
período de três meses. Se este período for 
excedido, a DRAP informa o requerente, por 
escrito, dos motivos do atraso e dá 
conhecimento à DGADR. 
 

 
 
 
 
 
38 ERRO: 3 meses ou tempo infinito para 
analisar um pedido de alteração? A vida dos 
produtores fica parada à espera que a DRAP 
tenha tempo?  

6.4  Pedido de registo de uma bebida 
espirituosa como IG 

39 ERRO: Só o título desmotiva qualquer 
análise. Não são as bebidas que são registadas 
como IGs!! São os NOMES das bebidas!!!! 
 
Todo o procedimento tem que ser revisto, por 
pessoa competente, já que reproduz muitos 
dos erros já assinalados nos pontos anteriores 

6.4.5 Análise e decisão da Comissão Europeia 
A Comissão examina o pedido recebido a fim 
de verificar se este está fundamentado e 
cumpre os requisitos exidos, e se o interesse 
das partes interessadas fora do Estado-
Membro de apresentação do 
pedido foi acautelado. Esse exame baseia-se 
na ficha técnica que exponha as especificações 
que a bebida espirituosa deve respeitar, 
conforme descrito no n.º 4 do artigo 17.º do 
Regulamento (CE) n.º 110/2008, e consiste na 
verificação de que não existem erros 
manifestos no pedido. Regra geral, esse exame 
não pode exceder um prazo de seis meses. 
Todavia, se este prazo for excedido, a 
Comissão 
informa imediatamente o requerente, por 
escrito, dos motivos do atraso. 

40 ERRO – este parágrafo foi mal copado do 
texto comunitário. Que quererá dizer ” ficha 
técnica que exponha as especificações que a bebida 
espirituosa deve respeitar “ ? 
 
E não está já em vigor o Regulamento 716/2013? 

 
ANEXO I – FUNÇÕES DA ENTIDADE 
GESTORA DE UMA DOP, IGP, ETG OU IG 
 
Enquanto entidade gestora, deve, nomeadamente: 
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Uma entidade a que seja concedida a gestão de uma 
DOP/IGP/ETG/IG assume um conjunto de funções 
inerentes a essa gestão. Enquanto entidade gestora 
deve, nomeadamente:  
Receber e analisar os pedidos de utilização da 
denominação apresentados pelos produtores, 
assegurando a tomada de decisão e autorizar ou 
propor à DGADR a recusa da sua utilização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 ERRO : As IGs  e as DOs  são património 
público.  A DGADR não pode conceder o que 
não é seu e, muito menos, tentar fazê-lo sem 
que haja legislação habilitadora e definidora.  
 
Quanto às ETG, o seu estatuto é desconhecido, 
na medida em que não são UM DPI. 
 
Por outro lado, as DOP/IGP e IG são património 
dos habitantes da região. Assim sendo, o seu 
uso não pode ser “autorizado” por um 
Agrupamento. Sobretudo porque a DGADR 
não é “proprietária” das DO nem das IG e  não 
tem poderes legais para entregar património 
público à gestão de privados. 
 
Os APs podem, apenas, gerir tais nomes. Aliás 
o Reg 1151 é taxativo ao determinar que  
ARTIGO 12º - DENOMINAÇÕES, SÍMBOLOS E 
MENÇÕES 
As denominações de origem protegidas e as 
indicações geográficas protegidas podem 
ser utilizadas por qualquer operador que 
comercialize um produto conforme com o 
caderno de especificações correspondente. 
ARTIGO 44º - PROTECÇÃO DAS MENÇÕES E 
SÍMBOLOS 
As menções, abreviaturas e símbolos que se 
referem a regimes de qualidade só podem 
ser utilizados em relação aos produtos 
produzidos de acordo com as regras do 
regime de qualidade correspondente. 
E 
ARTIGO 46º - DIREITO DE UTILIZAÇÃO DOS REGIMES 
3. Os Estados-Membros asseguram que os 
operadores que desejarem aderir às regras 
dos regimes de qualidade estabelecidos nos 
Títulos III e IV o possam fazer sem que a sua 
participação seja dificultada por obstáculos 



 
 

 
Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pag 

A. Soeiro  09.03.2021 TT 65  2 23/30 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
A entidade deve garantir que nenhum produtor: 
o Seja impedido de usar a denominação desde que 
cumpra as condições requeridas; 
 
o Seja obrigado a pertencer à entidade gestora; 
o Seja colocado em situação de concorrência 
desleal por não pertencer à entidade gestora, 
designadamente através da imposição de 
pagamentos desproporcionados, de “taxas” 
especiais ou de prazos de análise dos pedidos mais 
dilatados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submeter à apreciação da DGADR todas as 
propostas de recusa de utilização da denominação 

discriminatórios ou que não sejam 
objectivamente fundados. 
 
O REG 1151/2012 Também é taxativo ao não 
incluir tais funções entre as referidas no artº 
45ª – Papel dos Agrupamentos 
 

 
LOGO – Não tem que haver nenhuma 
autorização prévia. O que tem que haver é 
NOTIFICAÇÃO ao AP, por parte dos 
interessados em utilizar o NOME REGISTADO,  
sejam produtores, sejam transformadores, 
embaladores, engarrafadores e todos os 
demais que possam alterar o produto e ou a 
sua rotulagem. E isto para que o AP possam 
informar o OC (ORGANISMO DELEGADO) 
PARA QUE FAÇA O RESPECTIVO CONTROLO. E 
SÓ O RESULTADO DO CONTROLO PODE 
DETERMINAR A EXCLUSÃO!!   

 
 
 

42 ERRO - NÃO SÃO SÓ OS PRODUTORES. 
SÃO TODOS OS OPERADORES! 

 
43 ERRO – o que é “pertencer à  entidade 
gestora? Já nem o cão pertence ao dono…. 
 
44 ERRO – quando muito, enviar à DGADR 
cópia do relatório de controlo, indicando as 
insuficiências detectadas e que tornam inviável 
o uso do NOME REGISTADO 
 
 
45 ERRO – A frase não acaba? O que terá ficado 
por dizer? 
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(e respetiva fundamentação), bem como todos os 
pedidos de utilização cuja análise não tenha sido. 
 
 
 
Denunciar às autoridades competentes todas as 
suspeitas de violação dos artigos 13.º ou 24.º do 
Regulamento (UE) n.º 1151/2012, ou então do 
artigo 16.º do Regulamento (UE) n.º 110/2008, de 
que tomem conhecimento. 
 
 
Propor um OC para efeitos de controlo e de 
certificação do produto. 
 
 
 
 
 
 
Colaborar com o OC reconhecido para o controlo 
e certificação do produto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar o relatório anual de atividades segundo 
modelo definido pela DGADR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar o plano de ação anual, de acordo com o 
Anexo III. 
 
 
Apresentar um pedido de alteração do registo do 
produto sempre que tal se revele necessário. 

 
 
 
 
 
 
 
46 ERRO – propor um OC (ORGANISMO 
DELEGADO) para efeitos de verificação a 
conformidade do produto com o Caderno de 
Especificações 
 
 
 
47 ERRO. Mais importante do que colaborar 
com o OC, os Ap podem e devem, como consta 
do Regulamento 1151/29012 “Desenvolver 
actividades conexas para garantir a 
conformidade do produto com o seu 
caderno de especificações; 

 
 
 
 
 

Críticas serão fetas quando se obtiver tal 
“modelo”. Os que já vimos são um desastre de 
mal feitos! 
 

 
 
Críticas serão feitas no Anexo III 
 
 

48 – ERRO – Os produtos não se registam. 
Logo, devia estar escrito ”Apresentar um 
pedido de alteração do registo do nome do 
produto sempre que tal se revele necessário. 
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Apoiar os produtores no cumprimento das normas 
constantes no caderno de especificações, bem 
como das normas constantes na legislação 
transversal aplicável ao produto (HACCP, 
rotulagem, acondicionamento, armazenagem, 
distribuição, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adotar iniciativas destinadas a valorizar os 
produtos e, se necessário, tomar medidas para 
impedir ou travar ações que desvalorizem, ou 
possam desvalorizar, a imagem dos produtos. 
 
 






Fornecer as informações e os esclarecimentos que 
a DGADR entenda solicitar. 
 
 

 
49 ERRO, a partir de … bem como – A DGADR 
não tem o direito de impor mais tarefas aos 
APs  
 

 
SUGESTÃO _ leitura atenta do TT 47 
Indicações Geográficas e 
Denominações de Origem: o papel fulcral 
dos Agrupamentos de Produtores , 
disponível em 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-
tecnicos/ 

inações de Origem: 
 
Está no regulamento 1151/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 ERRO – Esta redacção é verdadeiramente 
“imperial” Já não é a AP que está ao serviço dos 
cidadãos, são os cidadãos que passam a andar 
ao mando da AP… francamente!!! 
 
 
 
 
CONCLUSÃO_ Todo este anexo tem que ser 
revisto. 
 
E sugere-se que, uma vez que se citam 
algumas das tarefas referidas no Regulamento, 
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então se refiram todas e não apenas as que a 
DGADR “acha”… 
 
E sugere-se que seja muito explicito o papel do 
AP no caso das ETG. Basta ver as diferenças no 
texto do Reg 1151/92 para ser ver as diferenças 
de atribuições e funções possíveis! 
 

ANEXO II - INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE 
REGISTO DE UMA DOP, IGP OU ETG 
 
1. 
O pedido deve conter os seguintes 
documentos: 
· 
Requerimento a solicitar o registo da 
denominação como DOP, IGP ou ETG, 
assinado por quem tenha poderes para 
obrigar o AP. 
 
……………….. 
 
2. 
O requerimento mencionado no ponto 
anterior deve conter os seguintes 
elementos: 
· 
Identificação do AP, 
……… 
 
 
 
 
Data e assinatura do requerente. 
 
 
 
3. 
O AP deve também apresentar os 
seguintes documentos: 
· 

 
 
 
 
 
51 ERRO – Então e se o requerente for, como 
permite o Reg 1151/2012,  “Uma pessoa 
singular ou colectiva” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
52 ERRO – Então e se o requerente for, como 
permite o Reg 1151/2012,  “Uma pessoa 
singular ou colectiva” 
 
 
 
53 ERRO – Então e se o requerente for, como 
permite o Reg 1151/2012,  uma pessoa 
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Lista de membros do AP, identificando os 
que têm poder deliberativo e os que são 
produtores do produto cuja 
denominação se pretende registar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 
Documento comprovativo da 
constituição do AP (se aplicável). 
· 
Estatutos do AP (se aplicável). 
· 
Documento comprovativo dos poderes 
do signatário para obrigar o requerente e 
apresentar o pedido (se aplicável). 
 
 
 
 
 
 
4. Caso o AP pretenda candidatar-se a ser 
reconhecido como entidade gestora da 
denominação, deve também apresentar 
os seguintes documentos: 
· 
Plano de acção, de acordo com o Anexo 
III. 
· 
Documento comprovativo dos poderes 
do requerente para apresentar o pedido. 

colectiva, como assina? Tem que ser o seu 
representante legal!!!!  
 
 
 
54 ERRO – Para que quer a DGADR a lista de 
TODOS os membros do AP? E para que quer 
saber quais os que têm poder deliberativo ???? 
E porque só refere os produtores? Então e os 
restantes operadores? Não interessam??? 
 
 
SUGESTÃO – Porque não assume a DGADR a 
possibilidade de haver uma secção especifica, 
dentro do Agrupamento. Descomplicava tudo 
 
 
 
 
Comentário- então a DGADR prevê a 
possibilidade de agrupamentos “informais” Ou 
aqui é que entram as pessoas singulares que 
podem ser equipados a AP ??? 
 
 
SUGESTÃO- Porque é que a DGADR não 
clarifica as coisas e refere objectivamente quais 
as tipologias de APs que podem ser 
reconhecidos como gestores? Assim, fica tudo 
no vago e a DGADR pode, quando lhe apetece 
achar que sim ou que não…. 
 
 
 
 
Será criticado no Anexo III 
 
55 ERRO : se aplicável. Pode ser uma pessoa 
singular… 
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 56 ERRO : falta explicitar os critérios para 
reconhecimento de uma pessoa singular ou 
colectiva como gestor 
 

 57 ERRO: então se ninguém se candidatar a 
gestor, como são as coisas resolvidas????? 
 
Assume a DGADR a gestão? ou a DRAP??? 
Ou…. 
 

Anexo III 
 
PLANO DE AÇÃO DA ENTIDADE GESTORA 
 
 
 
1- HISTORIAL DA ENTIDADE 
(Constituição, principais atividades e objetivos, 
evolução e perspetivas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- ATIVIDADES A DESENVOLVER 
(nome da entidade), enquanto entidade gestora da 
DOP/IGP/ETG/IG (denominação) propõe-se 
prosseguir os seguintes objetivos e assegurar a 
realização das seguintes atividades:  
(Enumerar objetivos, enumerar atividades, referir 
prazo de realização) 
 
 
 
 
 

 
 
58 ERRO: Então não são avaliadas as 
possibilidades ANTES de ser gestora???? Que 
estranho! 
 
 
59 ERRO: Pode haver entidades com mais de 
50 anos. Vão contar a história toda??? O que 
se entende por evolução ? Nº de associados ? 
Quantidades produzidas?? Quantidades 
transaccionadas??? Perspectivas em relação a 
quê? 
 
SUGESTÃO: pedir Relatórios de actividades dos 
~últimos 2 ou 3 anos, se houver!!! 
 
 
60 ERRO: Sem critérios previamente 
enunciados, como fará a DRAP/DGADR para 
achar que esta bem ou que está mal??? Que 
chega ou é preciso mais??  
 
Tudo isto é utópico e parte de pessoas sem 
experiência prática e sem vida para além da 
secretária… 
 



 
 

 
Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pag 

A. Soeiro  09.03.2021 TT 65  2 29/30 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 – MEIOS MATERIAIS E HUMANOS 
DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DO 
PLANO DE AÇÃO 

SUGESTÃO : leitura atenta do TT 47 Indicações 
Geográficas e 
Denominações de Origem: o papel fulcral 
dos Agrupamentos de Produtores , 
disponível em 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-
tecnicos/ 
 
 
 
 
 
 
 
61 ERRO: Voltamos à saga das 3 cadeiras. duas 
mesas, 1 candeeiro…. e decide a DGADR se são 
precisas mais cadeiras ou mais mesas? Que 
critérios segue a DGADR ou as DRAP para 
achar que chegam ou que são precisas mais?  
 
E se for um Agrupamento de carácter nacional 
( caso de  ETG, por exemplo) 1 técnico basta ou 
são precisos dois?  E se for um agrupamento 
de carácter local ( 1 freguesia, por exemplo) 
terá que ter viatura ou pode andar de bicicleta?  
 
Tudo isto é utópico e parte de pessoas sem 
experiência prática e sem vida  para além da 
secretária… 
 
SUGESTÃO : leitura atenta do TT 47 Indicações 
Geográficas e 
Denominações de Origem: o papel fulcral 
dos Agrupamentos de Produtores , 
disponível em 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-
tecnicos/ 
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ANEXO IV - INSTRUÇÃO DO PEDIDO DE 
REGISTO DE UMA IG 
 
 
 
1 ……. 
 
Caderno de especificações, em conformidade com o 
artigo 22.º do Regulamento (UE) 2019/787 e ficha 
técnica da bebida espirituosa, em conformidade 
com o artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 
110/2008 e com o artigo 6.º do Regulamento de 
Execução (UE) n.º 716/2013. 
 
Especificações principais da ficha técnica. 
 
 
2. O requerimento mencionado no ponto anterior 
deve conter os seguintes elementos: 
 
3. Caso o requerente seja uma associação composta 
principalmente por produtores da bebida 
espirituosa a registar como IG, deve também 
apresentar a lista dos membros da associação, 
identificando os que são produtores da bebida 
espirituosa em questão. 
 
 
4. O requerente que não seja composto 
principalmente por produtores da bebida 
espirituosa a registar como IG deve comprovar o seu 
interesse legítimo na matéria em questão. O 
interesse legítimo presume-se comprovado se o 
requerente for uma entidade da Administração 
Pública. 
 
 
 
5 - Caso o requerente pretenda candidatar-se a ser 
reconhecido como entidade gestora da 
denominação, deve também apresentar os 
seguintes documentos: 
Plano de ação, de acordo com o Anexo III. 
Documento comprovativo dos poderes do 
requerente para apresentar o pedido. 

Nota- Repetem-se muitos dos erros já 
apontados e , ainda: 
 
 
 
 
 
62 ERRO: Em matéria de IGs o Reg 2019/787 
revogou o Reg 110/2008 e o 716/2013, excepto para os 
processos que se encontrassem “em trânsito” 
 
 
 
63 ERRO _ qual ficha técnica? A prevista pelo 
Reg 110 foi revogada 
 
 
 Já criticado no ponto anterior 
 
 
Redacção não é idêntica ao ponto 3 do Anexo 
II. Porque será????? 
 
 
 
 
O que se entende por uma entidade da 
administração Pública????? Autarquias? Juntas 
de Freguesia?  Outras ???? 
 
 
 
 
 
Redacção não é idêntica ao ponto 5 do Anexo 
II. Porque será????? 
 
 


