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VISÃO SOBRE A REFORMA DO SISTEMA DE
INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DE
ESPECIALIDADES TRADICIONAIS GARANTIDAS DA
UE
Documento elaborado no âmbito da
Consulta Pública da Comissão Europeia sobre
Alimentação e bebidas - Sistema de indicações geográficas da UE (revisão)
Contribuição da QUALIFICA/oriGIn Portugal 1

A QUALIFICA/oriGIn Portugal é uma associação de direito privado, sem fins

lucrativos que tem como missão;
a)

o desenvolvimento agrícola e rural, através da valorização, qualificação,
defesa, promoção e dignificação da identidade dos produtos tradicionais
portugueses e subsidiariamente, dos seus produtores e território;

b)

o desenvolvimento de uma rede nacional e internacional para a defesa e
promoção das Indicações Geográficas em Portugal e no Mundo

c)

a representação nacional e internacional dos Agrupamentos de Produtores de
Produtos com IG.

Temos 130 membros, entre os quais Agrupamentos de Produtores gestores de
cerca de 40 IGs e com cerca de 15 processos de reconhecimento/alteração
em curso. Mais informação em https://qualificaportugal.pt

1

A parte A resulta quase integralmente de trabalho conjunto dos membros do oriGIn EUROPA
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PARTE A – INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IGs)
No final de 2018, 3872 IGs da UE foram protegidas na UE, incluindo nomes de 1942 vinhos, 1652
produtos agrícolas e géneros alimentícios, 273 bebidas espirituosas e 5 produtos vitivinícolas
aromatizados. Em termos de valor, o mercado da UE para indicações geográficas representa
mais de 55 mil milhões de euros e representa mais de 15% do total das exportações de
alimentos e bebidas da UE.
O papel desempenhado pelo regime de qualidade dos alimentos da UE e, em particular, das IGs
é amplamente demonstrado a nível dos produtores, dos consumidores e da sociedade. No
entanto, as expectativas em termos de qualidade, diversidade e desenvolvimento rural estão a
mudar rapidamente. O debate em curso sobre o futuro da PAC mostra uma forte exigência de
uma política agrícola renovada, que tenha em conta o contributo da agricultura para a
prossecução dos objectivos ambientais, sociais e económicos, bem como para a sociedade no
seu conjunto. Por esta razão, a QUALIFICA/ oriGIn Portugal reconhece a política de qualidade
da UE como uma política pública que visa a entrega de bens públicos a toda a sociedade
europeia. Como tal, as IG devem ser consideradas um pilar importante da estratégia da Farm
to Fork (F2F) para uma transição para um sistema alimentar europeu sustentável.
Com efeito, a política de qualidade da UE já contribui para vários objectivos fundamentais da
estratégia F2F, nomeadamente:
- responder à procura de uma variedade de produtos tradicionais com os mais elevados padrões
de segurança e qualidade alimentares possíveis;
- assegurar a sustentabilidade económica graças às condições de concorrência leal e ao
aumento dos rendimentos dos produtores;
- assegurar a produção alimentar sustentável através da protecção da paisagem rural e da
gestão e reprodução sustentáveis dos recursos naturais; e,
- efectuar uma comunicação clara aos consumidores sobre as características e a origem do
produto.
Além disso, o mecanismo de rastreabilidade e protecção das IGs representa um instrumento
importante e eficiente para combater a fraude nos alimentos.
A QUALIFICA/ oriGIn Portugal congratula-se com a iniciativa da Comissão de consultar as partes
interessadas e os cidadãos sobre a revisão do sistema de indicações geográficas da UE.
Acreditamos firmemente que esta iniciativa é fundamental para reforçar a política de
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qualidade da UE e maximizar o potencial das IGs, bem como o seu contributo para a estratégia
F2F.
Adiante poderão ver quais as nossas expectativas quando se trata de assegurar que a UE
continue a ser líder mundial em produtos de qualidade e desenvolvimento rural sustentável e,
em particular, no reforço do quadro jurídico das IGs.
Como introdução, gostaríamos de salientar que a QUALIFICA/ oriGIn Portugal apoia
firmemente o conteúdo relativo às IGs dos relatórios do Parlamento Europeu sobre a proposta
de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera os Regulamentos (UE) n.º
1308/2013, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 251/2014, (UE) n.º 228/2013 e (UE) n.º 229/2013, bem
como sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece
regras de apoio aos planos estratégicos a elaborar pelos Estados-Membros no âmbito da
política agrícola comum.
Consideramos que a posição adoptada pelo Parlamento Europeu constitui uma oportunidade
para reforçar o quadro jurídico das IGs, de acordo com as expectativas tanto dos produtores
como dos consumidores.
Apelamos aos co-legisladores para que aprovem estas alterações progressivas no mais curto
prazo possível.
1. Habilitando as IGs a responderem melhor aos desafios da sustentabilidade
Os produtos com IG fazem parte do quadro mais amplo da política de desenvolvimento
rural e a política da qualidade é um dos principais pilares do sistema alimentar europeu
sustentável. Os métodos de produção, nomeadamente em termos de impacto
ambiental, sustentabilidade dos recursos, bem-estar dos animais e de governação da
cadeia de valor (remuneração justa dos agricultores, qualidade de vida, etc.) estão a
tornar-se requisitos importantes.
As marcas privadas compreenderam estes desafios e estão a desenvolver os seus
próprios padrões de integração destas componentes. Como resultado, há muitas vezes
confusão no mercado relativamente aos valores subjacentes a diferentes sistemas e
esquemas.
Por conseguinte, é essencial proporcionar aos produtores de produtos com IG uma
maior flexibilidade para incluir nos seus Cadernos de Especificações cláusulas e
requisitos que lhes permitam satisfazer as expectativas da sociedade em termos de
qualidade e sustentabilidade ambiental, económica e social.
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Para tal, exortamos a Comissão a:


Tornar o conceito de qualidade das IGs mais flexível e abrangente para ter em conta as
expectativas dos consumidores;



Permitir, numa base voluntária, que a noção de desenvolvimento sustentável considerações de natureza económica, social e ambiental - sejam incluídas nos Cadernos
de Especificações dos produtos com IG;



Não penalize os sectores e os produtores de produtos com IG, já que estes contribuem
para a variedade e diversidade da dieta em cada EM e na UE, como um todo. Estas dietas
estão muitas vezes reconhecidas como modelos nutricionais e como herança cultural
imaterial;



Não acrescente nenhum símbolo de sustentabilidade nem qualquer outra informação
relacionada com a sustentabilidade às IGs;



Promova e apoie os processos das IGs rumo a uma maior sustentabilidade através de:
- Apoio financeiro à criação de novas ofertas formativas para formar peritos e
profissionais de IG capazes de compreender a complexidade, as características, a
construção e o impacto territorial das IG
- Apoio financeiro aos agrupamentos de produtores para a realização de avaliações ex
ante sobre o impacto do registo de novas IG, bem como diagnósticos estratégicos
relativos ao processo de registo e à caracterização dos produtos com IG;
- Apoiar financeiramente a avaliação ex-post do impacto de uma IG já registada, a fim
de actualizar os Cadernos de Especificações dos produtos que abordem eventuais
questões de sustentabilidade e tendo em conta as expectativas dos consumidores, a
evolução dos conhecimentos científicos e técnicos, a evolução das normas de mercado
e de marketing, bem como a adaptação às alterações climáticas e a gestão do risco;
- Apoiar acções de formação para os produtores e Agrupamentos de produtores de IGs,
a fim de os acompanhar através de uma avaliação da sustentabilidade;
- Manter o orçamento para os programas de promoção das IGs sem criar tensões
desnecessárias com os recursos disponíveis para a agricultura biológica
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2. Reforçar o papel das IG como ferramenta para o desenvolvimento rural
A criação de valor acrescentado através de IGs funciona como um forte incentivo para
os produtores, mas também facilita a renovação de gerações e a dinâmica dos
territórios. A este respeito, as IGs estão plenamente em consonância com os objectivos
da política de desenvolvimento rural da UE.
No entanto, o equilíbrio económico de muitos produtos com IG permanece muito frágil
e a evolução dos sistemas de produção (novas obrigações ambientais e sociais) requer
o apoio da PAC aos produtores de produtos com IG. Este apoio deve ser orientado,
nomeadamente, para promover melhor os compromissos colectivos e, a longo prazo,
em última análise, reforçar os operadores, ajudando-os a criar valor. Os produtores
precisam de apoio através de medidas como o apoio ao pagamento dos custos de
controlo, a informação e a promoção. O dinamismo de uma IG é organizado em torno
de agrupamentos de produtores que reúnem os operadores no território para gerir a
implementação da IG, a gestão do caderno de Especificações, a defesa da IG e a
promoção do produto. Reforçar o dinamismo de uma IG requer um melhor
reconhecimento e consideração peplo trabalho desenvolvido por estas organizações.
É igualmente essencial assegurar uma aplicação mais coerente dos regulamentos pertinentes
das IG pelos Estados-Membros da UE, em especial o novo regulamento das bebidas
espirituosas, recentemente aprovado.
Por último, não pode haver uma política de qualidade se um produtor não puder ter a certeza
de que beneficiará do cumprimento do Caderno de Especificações da IG (os benefícios têm que
ser superiores aos custos). Trata-se de uma parte substancial de qualquer política da qualidade
e reflecte a necessidade de implementar medidas eficazes para preservar tanto os rendimentos
dos agricultores como a imagem das nossas IG. A CE deve, assim, permitir que todos os
Agrupamentos de produtores de IGs desempenhem um papel real na criação e partilha de
valor através de uma alteração do direito da concorrência da UE.
Para tal, exortamos a Comissão a:


Clarificar e reforçar o papel e os poderes dos Agrupamentos de Produtores de IGs. Estes
Agrupamentos devem ter a possibilidade de executar programas específicos para
actividades coordenadas dentro das suas cadeias de valor. O seu papel deve,
nomeadamente, ser reforçado no que respeita à regulamentação relativa à gestão das
quantidades que deve ser alargada a todos os produtos com DOP ou com IGP;
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Explorar a possibilidade de tornar obrigatória a adesão ao Agrupamento gestor da IG
de todos os produtores dessa IG, como forma de assegurar que as decisões tomadas
pelo Agrupamento se tornem obrigatórias para todos os produtores;



Modificar o direito da concorrência para permitir que os Agrupamentos adoptem regras
relativas à distribuição de valor entre operadores nas várias fases da produção,
transformação e comercialização;



Reforçar as acções de aconselhamento e apoio técnico aos operadores das cadeias de
valor para o desenvolvimento de IGs, bem como outras actividades de cooperação. A
este respeito, os custos de controlo e jurídicos devem ser cobertos (pelo menos para os
pequenos Agrupamentos) e os fundos para actividades promocionais aumentados;



Analisar a forma como os Agrupamentos de produtores de IGs estão estruturados nos
diferentes Estados-Membros para compreender melhor a natureza e as prerrogativas
dos Agrupamentos gestores de DOPs, de IGPs e de IGs e assegurar a melhor
implementação possível;



Confiar aos agrupamentos de produtores de IGs, nomeadamente, as tarefas de
fornecimento de formação específica aos produtores e elaborar estratégias de
valorização que englobem também actividades relacionadas, como o agro-turismo;



Assegurar que os futuros planos estratégicos da PAC oferecem o apoio adequado aos
Agrupamentos de produtores de IGs, no contexto dos programas de desenvolvimento
rural, mas também de programas sectoriais, incluindo ajuda financeira significativa:
-

-

-

-

às actividades de verificação da conformidade e de promoção das IGs, uma vez
que as IGs permitem a preservação e o desenvolvimento das áreas rurais e
contribuem para o seu desenvolvimento sustentável;
aos custos operacionais dos Agrupamentos de produtores;
à introdução de acções de formação e informação prévias para potenciais
produtores: sempre que um novo Agrupamento de produtores iniciar o processo
de registo de uma nova IG todos os potenciais produtores devem ser formados
antes da apresentação formal do caderno de Especificações;
às actividades relacionadas com a vigilância e o reforço da protecção das
denominações registadas, em especial para as pequenas e novas DOPs ou IGP ou
IGs, incluindo, nomeadamente, o apoio às despesas de protecção jurídica;
A realização de actividades coordenadas e colectivas para fortalecer a cadeia de
abastecimento.
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3. Simplificação dos procedimentos relacionados com as IGs
Actualmente, o reconhecimento e a gestão das IGs implicam encargos administrativos
significativos para os Agrupamentos de produtores. Embora seja importante manter um
procedimento minucioso para o reconhecimento das IGs, parece adequado simplificar os
procedimentos relativos à modificação dos cadernos de especificações dos produtos existentes.
Estes procedimentos podem ser extremamente longos, o que prejudica os Agrupamentos de
produtores de IG e os agentes económicos que representam. Acreditamos que dois
problemáticos casos recentes de IGs francesas poderiam levar a uma revisão do regulamento
das IG no que se refere às regras de registo e cancelamento. O primeiro caso é o pedido de
cancelamento apresentado pelo Agrupamento de produtores da IGP "Volaille de Loué". O
procedimento demonstra que, na prática, não existe qualquer possibilidade de ninguém se opor
a um pedido de anulação a nível da UE. O segundo caso diz respeito a vários pedidos de registo
de IGPs apresentados por produtores de produtos à base de carne da Córsega com o nome. "île
de beauté" para produtos cujo nome já estava protegido como DOP sob o nome "Corse". Em
francês, "île de beauté" é um sinónimo de "Corse". O regulamento das IGs da UE estabelece
regras relativas ao registo de nomes homónimos; deve igualmente incluir disposições no que
diz respeito a nomes sinónimos. Deveriam, ainda, ser incluídas disposições que prevenissem a
alteração dos nomes comuns dos produtos por outros, mais sonantes, mas pouco correctos,
em busca de uma notoriedade rápida tal como deveriam ser clarificadas as questões
decorrentes de registos de nomes geográficos diferentes, por Agrupamentos diferentes, mas
respeitantes aos mesmos produtos e à mesma área geográfica.
A QUALIFICA/ oriGIn Portugal apoia a simplificação dos procedimentos de registo de IGs e de
alteração dos cadernos de Especificações e não apenas as alterações que permitam a inclusão
de disposições relativas à sustentabilidade das produções.
O sector das IG também beneficiaria de instrumentos que permitissem a recolha de dados no
mercado. Apenas um número muito limitado de dados actualizados estão hoje disponíveis,
tanto a nível europeu como em mercados terceiros. Esta situação não facilita uma compreensão
global do sector nem permite fazer a avaliação do impacto das políticas comerciais e de
promoção implementadas.
Para tal, exortamos a Comissão a:


Implementar o mais rapidamente possível as disposições de simplificação propostas
pela CE no âmbito da nova PAC relativas às alterações dos cadernos de Especificações
dos produtos, a fim de assegurar uma maior simplificação e harmonização da Política de
Qualidade da UE



Propor alterações dos regulamentos sobre IGs
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(a) para definir as condições em que o registo de uma denominação que seja total ou
parcialmente sinónima de um nome já inscrito no registo possa ser efectuado, e
(b) rever as condições em que a anulação de uma IG pode ser solicitada,
nomeadamente para permitir uma oposição a nível da UE;
(c) clarificar certos conceitos relativos à denominação legal do produto e ao registo de
IGs para a mesma área geográfica e para o mesmo produto.


Assegurar a preservação do carácter “europeu” do sistema de protecção das IGs:
embora sejamos a favor de uma maior subsidiariedade, consideramos que o sistema
deve continuar a ser verdadeiramente europeu. Para o efeito, devem ser preparadas
pela Comissão orientações claras para as administrações nacionais, já que as mesmas
verão aumentadas as suas responsabilidades.



Superar a falta de harmonização entre os Estados-Membros, proporcionando
formações às autoridades nacionais envolvidas no processo de registo de IGs e
publicação de Guias UE sobre a interpretação do regulamento das IG relativas aos
critérios de avaliação nacional, relativas ao registo de futuras IGs e relativas às
alterações dos Cadernos de Especificações de IGs.



Recolher e publicar periodicamente dados consolidados sobre o sector das IGs. Estes
dados devem incluir dados económicos, mas também fornecer uma boa visão geral da
implementação dos sistemas de controlo das IGs nos Estados-Membros, soluções para
os melhorar para garantir um elevado nível de protecção das IGs e uma aplicação
coerente da protecção ex officio em todos os Estados-Membros.



Dotar os produtos com IG de códigos NC específicos para facilitar a compreensão do
fluxo comercial destes produtos e, consequentemente, permitir a implementação de
campanhas promocionais mais eficientes



Implementar um procedimento mais rápido para aprovação das alterações aos
Cadernos de Especificações.

4. Melhorar a informação e a sensibilização dos consumidores
A UE deve reforçar a promoção do conceito de IG junto dos consumidores, nomeadamente no
mercado interno onde, até à data, este conceito não é suficientemente reconhecido pelos
consumidores (Eurobarómetro Especial 473).
Alguns países da UE continuam a não prestar informações adequadas aos consumidores sobre
os sistemas de qualidade da UE.
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A reforma da política de promoção representa uma oportunidade para colmatar esta lacuna e
melhorar o reconhecimento dos símbolos e dos benefícios das DOP e das IGP na UE. Tal poderia
ser feito através de um aumento do financiamento dos programas destinados aos mercados
nacionais e internos, mas também graças a programas de iniciativa própria lançados pela CE
com um maior financiamento para terem um impacto real.

Para tal, exortamos a Comissão a:


Melhorar a sensibilização dos consumidores para os símbolos das IGs, mantendo um
orçamento considerável, que abranja a promoção de regimes de qualidade da UE;



Melhorar a transparência e a informação das políticas de qualidade da UE junto dos
consumidores, criando uma ferramenta electrónica que permita um acesso mais fácil a
informações legíveis sobre os Cadernos de Especificações e sobre as características dos
produtos. As informações contidas no eAMBROSIA devem ser melhoradas para
aumentar o conhecimento e a sensibilização dos consumidores.

5. Melhorar a protecção das DOP/IGP
Os produtos com IG estão sujeitos a apropriações indevidas, resultando em perdas económicas
significativas para os produtores europeus. De acordo com um estudo da EUIPO (Violação das
indicações geográficas protegidas para vinhos, bebidas espirituosas, produtos agrícolas e
géneros alimentícios na União Europeia - 2016), o impacto negativo da contrafacção é muito
significativo, representando 9% do mercado total dos produtos com IG (uma perda estimada
de 4,3 mil milhões de euros). Os consumidores da UE são directamente afectados por um
prejuízo de 2,3 mil milhões de euros por ano.
Proteger as IG significa garantir aos consumidores a autenticidade de um produto, protegendo
simultaneamente o trabalho árduo dos produtores. A protecção das IG é um elemento-chave
da política da UE e a legislação europeia permite que os Estados-Membros contribuam na luta
contra as infracções sobre as IG. Tais infracções sobre as IG incluem a utilização directa de
nomes protegidos, bem como a evocação das mesmas através de referências explícitas ou
implícitas. Tais práticas são susceptíveis de induzir o consumidor em erro quanto à origem real
e à qualidade dos produtos que pretendem adquirir.
Esta situação conduz a perdas de mercado para as IGs e pode minar a sua reputação.
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Embora a Comissão Europeia tenha apresentado algumas propostas interessantes no âmbito
da nova PAC (reforço da protecção das mercadorias em trânsito e das vendidas através do
comércio electrónico), é importante ir mais longe.
Os Agrupamentos gestores de IGs devem poder defender-se melhor contra terceiros que
queiram utilizar, enfraquecer ou diluir a reputação dos produtos com IG. É igualmente
necessário introduzir medidas mais rigorosas relativas à usurpação das IG em nomes de
domínios da Internet, bem como sempre que as IG são utilizadas como ingredientes e no que
diz respeito às mercadorias contrafeitas em trânsito na UE.
No que se refere ao conceito de evocação, é importante que os tribunais nacionais apliquem
de forma harmonizada as regras pertinentes dos regulamentos da UE, de acordo com a
interpretação e as regras relevantes decididas pelo Tribunal de Justiça da UE nos seus
acórdãos.
Também a protecção das IGs, quando os produtos são usados como ingredientes deve ser
reforçada. O sabor conferido por um ingrediente com IG não deve ser o único factor
determinante para se estimar se há uma infracção; a protecção da reputação da IG deve
prevalecer.
Para tal, exortamos a Comissão a:


Reforçar a protecção para cobrir mais eficazmente as tentativas de terceiros de abusar
da reputação das IGs:
o As denominações registadas devem ser protegidas contra a exploração,
mas também contra o enfraquecimento e a diluição da sua reputação.



o âmbito da protecção deve ser revisto, nomeadamente no que se refere à utilização de
um produto com IG como ingrediente, incluindo quando produtos com IG são
incorporados num ingrediente composto. A CE deve explorar a possibilidade de
harmonizar as regras a nível da UE porque a actual orientação sobre a utilização de
produtos com IG como ingredientes é um instrumento pouco eficaz.



Além disso, sabemos que existem problemas no mercado da UE relacionados com a
utilização de produtos com IG que são transformados num ingrediente composto que é
depois utilizado num produto final (exemplo do Parmigiano Reggiano que é reduzido a
pó e utilizado para aromatizar batatas fritas). O eventual aumento das vendas não
compensa a perda de reputação.



Resolver os problemas decorrentes da utilização de referências geográficas diferentes
da IG incluídas em logótipos/em elementos semi-figurativos/em marcas de design na
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rotulagem de produtos com IG, uma vez que tal uso pode minar a sua protecção e levar
à confusão dos consumidores;


Acelerar a resposta das autoridades oficiais de controlo quando os Agrupamentos
gestores de IGs lhes pedem que sejam retirados o mais rapidamente possível dos pontos
de venda (quer se trate de um ponto de venda físico ou digital) os produtos que não
cumprem as especificações e/ou as regras de rotulagem;



Reforçar a protecção para abranger os registos de nomes de domínio da Internet: os
nomes registados como IG devem ser protegidos contra qualquer registo de má-fé em
nomes de domínio de segundo nível, ou seja, nomes de websites;



Promover campanhas de sensibilização para facilitar a compreensão e implementação
harmonizada da protecção contra evocações de IGs, em conformidade com os
regulamentos e a jurisprudência da UE;



Assegurar a credibilidade do sistema de IG e a confiança dos consumidores, melhorando
a sua aplicação e harmonizando os controlos feitos em cada Estados-Membro;



Solicitar aos Estados-Membros que regulem as relações entre marcas e indicações
geográficas a fim de alargar a protecção destas últimas, definindo no âmbito do
procedimento de registo nacional o momento em que o registo de uma marca é
recusado com base no facto de o nome protegido ou indicação geográfica estar a ser
registado;



Assegurar uma melhor protecção das IG da UE em países terceiros, e trabalhar para
uma melhor utilização dos acordos internacionais assinados pela União Europeia com
países terceiros.

PARTE B – ESPECIALIDADES TRADICIONAIS GARANTIDAS (ETGs)
1. Sistema europeu de protecção das ETGs
Afigura-se como necessária a existência de um sistema europeu que permita proteger os
produtos e os modos de produção tradicionais europeus.
O sistema de protecção das Especialidades Tradicionais da UE foi sempre menos estudado e
menos trabalhado e compreendido do que as IGs.
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As sucessivas alterações, incluindo a reforma introduzida em 2012 não melhoraram muito este
sistema, permanecendo pouco claras:
- as definições de “tradicional” e de “especificidade”;
- as tarefas do Agrupamento de produtores que, por razões óbvias de territorialidade, não se
podem comparar às dos Agrupamentos de Produtores de IGs;
- as responsabilidades inerentes à verificação da conformidade, sempre que a ETG não seja
produzida no país de origem.
Com estas dificuldades, é obvio que é problemático que um certo Agrupamento solicite o
registo de uma ET para, depois, “entregar” o modo de produção ou a “receita gastronómica”,
exaustivamente descritos, a todos quantos o queiram usar, sem quaisquer custos nem
obrigações, para além do simples e esperado cumprimento do estipulado no Caderno de
Especificações.
Por outro lado, não pode haver operadores que usem a ETG e que se auto-excluam do sistema
de controlo a que todos os operadores, sem excepção, têm que estar submetidos.
Sempre que um operador – cozinheiro ou outro - entenda introduzir alterações ao modo de
produção ou ao produto ou à forma de apresentação – se estiver descrita, de uma ETG ou
apresenta um pedido de alteração, fundamentado ou “inventa” um nome novo para o produto,
deixando de usar a ETG.
Para que o sistema possa efectivamente funcionar e permitir salvaguardar um Património
Europeu de enorme valor, há que melhorar as disposições do regulamento europeu.
Igualmente, há que dar melhores garantias aos Agrupamentos de Produtores para que encarem
mais favoravelmente este sistema.
Para tal, exortamos a Comissão a:
- Propor melhores definições para “tradicional” e para “especificidade”.
Não basta o uso de um certo nome durante tão poucos anos (30 anos nem corresponde a 2
gerações), para que o produto possa ser considerado tradicional. E as definições relacionadas
não devem usar o definido na própria definição (por exemplo “Podem ser registadas como
especialidades tradicionais garantidas as denominações que descrevam … um produto……:
a) Resulte de um modo de produção, …… que correspondam a uma prática tradicional para
esse produto ….. ; ou b) Seja produzido a partir de matérias-primas ….. utilizados
tradicionalmente.”
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- Clarificar as funções do Agrupamento de Produtores
- Clarificar as responsabilidades pela verificação da conformidade com o Caderno de
Especificações e estipular a necessidade de conhecimento aprofundado do produto ou do
modo produção antes de ser estabelecido o plano de controlo
- Clarificar a necessidade de planos de controlo similares, independentemente do EM onde
a ETG seja originária ou seja produzida
- Tornar obrigatória, na rotulagem, indicar qual o país onde é tradicional, de facto, ou o
produto ou o modo de produção
- Tornar claro que todos os operadores – produtores, cozinheiros, embaladores,
comerciantes ou quaisquer outros - que usem a ETG sejam submetidos a controlo para se
garantir que o caderno de Especificações é integralmente cumprido.
- Preservar as ETGs da UE


Assegurando a preservação do carácter “europeu” do sistema de protecção das ETGs:
embora sejamos a favor de uma maior subsidiariedade, consideramos que o sistema
deve continuar a ser verdadeiramente europeu. Para o efeito, devem ser preparadas
pela Comissão orientações claras para as administrações nacionais.



Superando a falta de harmonização entre os Estados-Membros, proporcionando
formações às autoridades nacionais envolvidas no processo de registo de ETGs e
publicação de Guias UE sobre a interpretação do regulamento das ETG relativas aos
critérios de avaliação nacional, relativas ao registo de futuras ETGs e relativas às
alterações dos Cadernos de Especificações de ETGs.

2. Protecção dos nomes de pratos cozinhados como IGP ou como DOP
Foi por razões de natureza jurídica (pratos cozinhados não abrangidos pelo Anexo ao Tratado de
Roma e posteriores) que os pratos cozinhados não foram abrangidos pelo campo de aplicação
das IGP e das DOP.
No entanto, se tal formalismo puder ser superado, nada temos contra o facto de nomes de
certos pratos cozinhados, que cumpram as condições estipuladas – possam vir a ser
beneficiados por uma DOP ou por uma IGP.
Com as melhorias propostas, poderemos ter um sistema UE mais robusto e mais alargado, que
permita uma protecção efectivamente superior à que poderia ser obtida através do registo de
marcas colectivas ou marcas simples, sempre menos eficazes e mais difíceis de assegurar do que
os sistemas comunitários.
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