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As principais alterações efectuadas em relação à versão anterior são 
consequência das novas disposições introduzidas no Regulamento nº 
1151/2012 pelo Regulamento UE nº 2021/2017 e estão salientadas a 
vermelho. 
 
Há maior protecção jurídica (contra enfraquecimento e diluição), há 
obrigação de usar os símbolos na publicidade e também no comércio 
electrónico e deixou de ser obrigatório usar símbolo e denominação no 
mesmo campo visual, sem prejuízo de nenhum deles poder ser escamoteado 
aos olhos do consumidor 
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A - REGRAS GERAIS DE ROTULAGEM DOS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS  
 
 
A rotulagem dos produtos com DOP ou com IGP e a das ETG tem, 

em primeiro lugar, que cumprir com todos os requisitos da 

rotulagem legal, de acordo com as disposições constantes do 

REGULAMENTO (UE) nº 1169/20111 DO PE E DO CONSELHO de 

25 de Outubro de 2011, relativo à prestação de informação aos 

consumidores sobre os géneros alimentícios.  

Este Regulamento “…. estabelece a base para garantir um elevado nível de defesa 
do consumidor no que se refere à informação sobre os géneros alimentícios, tendo em 
conta as diferenças de percepção e as necessidades de informação dos consumidores, e 
assegurando simultaneamente o bom funcionamento do mercado interno. …aplica-se 
aos operadores das empresas do sector alimentar em todas as fases da cadeia alimentar, 
sempre que as suas actividades impliquem a prestação de informações sobre os géneros 
alimentícios ao consumidor.  
 
É aplicável a todos os géneros alimentícios destinados ao consumidor final, incluindo os 
que são fornecidos por estabelecimentos de restauração colectiva e os que se destinam a 
ser fornecidos a esses estabelecimentos.  
 
A insuficiente informação sobre os produtos, e/ou o conhecimento inadequado dos 
aspectos gerais de higiene alimentar pode conduzir ao incorrecto manuseamento dos 
produtos em fases posteriores da cadeia alimentar. Um tal manuseamento incorrecto 
pode resultar em doenças, ou na inadequação dos alimentos ao consumo, ainda que as 

 
1 Este Regulamento altera os Regulamentos (CE) n. o 1924/2006 e (CE) n. o 1925/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho e revoga as Directivas 87/250/CEE da Comissão, 
90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da Comissão e o Regulamento (CE) n. o 
608/2004 da Comissão. Foi objecto de 2 rectificações e 3 modificações. Está disponível uma 
versão consolidada deste Regulamento em:   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-
20180101&qid=1640627042926&from=PT 
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apropriadas medidas de controlo de higiene tenham sido tomadas em fases anteriores da 
cadeia alimentar. …. a Associação QUALIFICA/oriGIn Portugal considerou pertinente 
desenvolver … Manual de Apoio à Aplicação do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 para 
consulta dos seus membros e dos demais interessados.”2 
 

O operador da empresa do sector alimentar responsável pela 

informação sobre os géneros alimentícios deve ser o operador 

sob cujo nome ou firma o género alimentício é comercializado 

ou, se esse operador não estiver estabelecido na União, o 

importador para o mercado da União.3  

Este Regulamento determina como menções obrigatórias4  de um 

género alimentício as seguintes: 

a) A denominação do género alimentício;  
b) A lista de ingredientes;  
c) A indicação de todos os ingredientes ou auxiliares tecnológicos 
enumerados no anexo II ou derivados de uma substância ou produto 
enumerados no anexo II que provoquem alergias ou intolerâncias, 
utilizados no fabrico ou na preparação de um género alimentício e que 
continuem presentes no produto acabado, mesmo sob uma forma 
alterada;  
d) A quantidade de determinados ingredientes ou categorias de 
ingredientes;  
e) A quantidade líquida do género alimentício;  
f) A data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo;  
g) As condições especiais de conservação e/ou as condições de 
utilização;  
h) O nome ou a firma e o endereço do operador da empresa do sector 
alimentar referido no artigo 8. o , n. o 1;  

 
2 In INFORMAÇÃO PRESTADA AOS CONSUMIDORES SOBRE OS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, 2ª 
Edição | Junho 2020, Associação QUALIFICA/oriGIn Portugal. Ver em https://qualificaportugal.pt/wp-
content/uploads/2020/06/TT-45-Ebook_Reg.-1169-2011.pdf 
3 Art.º 8º, nº 1 
4 Art.º 9º, nº 1 
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i) O país de origem ou o local de proveniência quando previsto no artigo 
26. o ;  
j) O modo de emprego, quando a sua omissão dificultar uma utilização 
adequada do género alimentício;  
k) Relativamente às bebidas com um título alcoométrico volúmico 
superior a 1,2 %, o título alcoométrico volúmico adquirido;  
l) Uma declaração nutricional. 

 
Para além desta regulamentação de carácter geral5, ainda há 

disposições específicas sobre a rotulagem de diversos géneros 

alimentícios, como é o caso dos azeites, dos doces de fruta, das bebidas 

alcoólicas, das carnes, do leite e produtos lácteos, etc. 

B - REGRAS ESPECIAIS DE ROTULAGEM RELACIONADAS COM 
A DOP, COM A IGP OU COM A ETG  

 

B.1 DOPs e IGPs 
 
O REGULAMENTO (UE) nº 1151/20126 DO PE E DO CONSELHO de 

21 de Novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos 

produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, alterado pelo 

Regulamento UE nº 2021/20177 determina,  que8  

 
5 A este respeite, ver o TT 45 –Informação prestada aos consumidores sobre os géneros 
alimentícios, e- book descarregável em https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 
6 Rectificado por duas vezes no que respeita à língua portuguesa, foi completado pelo 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO, de 18 de Dezembro 
de 2013 e com regras de aplicação aprovadas pelo REGULAMENTO DE EXECUÇÃO 
(UE) Nº 668/2014 DA COMISSÃO de 13 de Junho de 2014. 
 
A QUALIFICA/oriGIn Portugal dispõe de uma versão consolidada que conjuga as 
disposições destes 3 regulamentos e que vai disponibilizar no seu site. 
7 REGULAMENTO (UE) 2021/2117 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 2 de 
Dezembro de 2021 que altera os Regulamentos (UE) nº 1308/2013, que estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas, (UE) nº 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e 
dos géneros alimentícios, (UE) nº 251/2014, relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e protecção 
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No caso de produtos originários da União que sejam 

comercializados sob uma denominação de origem protegida ou 

uma indicação geográfica protegida registada de acordo com os 

procedimentos definidos no presente regulamento, os símbolos 

da União a elas associados devem figurar na rotulagem e 

na publicidade. Os requisitos de rotulagem para a 

apresentação das menções obrigatórias estabelecidos no artigo 

13º, nº1, do Regulamento (UE) nº1169/2011 aplicam-se à 

denominação registada do produto.  

 

 

Salienta-se que, na versão anterior, era obrigatório que o símbolo das 

DOP ou o das IGP figurasse no mesmo campo visual que a própria DOP 

ou IGP e que tal deixou de ser obrigatório. 

 

No entanto, os requisitos de rotulagem para apresentação das menções 

obrigatórias estabelecidas pelo Regulamento nº 1169/2011  (art.º 13º 

nº 1), obrigam a que: 

 

 
das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados e (UE) nº 228/2013, que estabelece medidas 
específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União 
8 Reg. 1151/2012, art.º 12, nº 3 
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Sem prejuízo das medidas nacionais adoptadas ao abrigo do artigo 44º , nº 29, a 

informação obrigatória sobre os géneros alimentícios deve ser 

inscrita num local em evidência, de modo a ser facilmente 

visível, claramente legível e, quando adequado, indelével. 

Nenhuma outra indicação ou imagem, nem qualquer outro 

elemento interferente, pode esconder, dissimular, interromper 

ou desviar a atenção dessa informação. 

 

 

Ou seja, não sendo obrigatório que o símbolo e a denominação 

protegida figurem no mesmo campo visual, nem o símbolo nem a 

denominação podem ser tapados, escondidos ou, por qualquer forma, 

desviados da atenção do consumidor. 

 

 

 

Por outras palavras, o nome protegido – seja uma DOP ou uma IGP – e 

o símbolo respectivo devem assumir lugar preponderante e bem 

destacado na rotulagem do produto a que respeitam.  

 

 

Determina, ainda, o Regulamento 1151/2012, alterado, que “Podem 

ainda figurar na rotulagem as menções "denominação de origem protegida" ou 

 
9 Artigo 44.o Medidas nacionais relativas aos géneros alimentícios não pré-embalados nº 2 - Os Estados-
Membros podem adoptar medidas nacionais relativas ao modo como as menções ou elementos das mesmas 
especificados no nº1 são comunicadas e, se for caso disso, à respectiva forma de expressão e apresentação. 
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"indicação geográfica protegida" ou as correspondentes abreviaturas "DOP" ou 

"IGP".».  

 

 
Sendo legalmente facultativo o uso destas menções, há que 

verificar o que refere cada caderno de especificações sobre este 

assunto. De um modo geral, nos cadernos de especificações 

costuma ficar explícito se os operadores devem usar alguma 

daquelas menções, alguma das suas abreviaturas ou ambas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para evitar toda e qualquer apropriação indevida, os Cadernos 

de Especificações deveriam referir que o símbolo comunitário 

deve ser usado em justaposição com a DOP ou com a IGP que 

pretende assinalar e não justaposto a marcas comerciais, 

marcas de distribuição, marcas de conformidade ou quaisquer 

outras menções que constem da rotulagem 

 
 
 
 
 
 

Os cadernos de especificações também podem referir que a 

denominação de origem protegida ou a 

indicação geográfica protegida têm 
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que ser utilizadas com caracteres de cores e ou de 

dimensões que se salientem em relação a todas as 

outras menções da rotulagem, podendo mesmo referir as cores a 

usar e ou as dimensões dos caracteres 

 
 

Adicionalmente, o regulamento 1151/2012 permite que na 

rotulagem dos produtos com DOP ou com IGP possam também 

figurar: 

a) representações da área geográfica de origem do 

produto (local, região ou país do qual o produto é 

originário), consoante é referido no Caderno de 

Especificações 

b) textos, gráficos ou símbolos relativos ao Estado-

Membro e/ou à região em que se situa essa área 

geográfica de origem 

c) marcas geográficas colectivas (respeitando o art.º 15º 

da Directiva 2008/95/CE10) 

 
 

 
10 Esta Directiva foi, entretanto, revogada. Actualmente está em vigor o REGULAMENTO 
(UE) 2017/1001 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 14 de Junho de 
2017 sobre a marca da União Europeia.  É muito interessante e útil ver, também, as definições 
constantes no Decreto-Lei nº 110/2018  (Código da Propriedade Intelectual), o qual define 
(Artigo 214.º) Marca colectiva como um sinal determinado pertencente a uma associação de 
pessoas singulares ou colectivas, cujos membros o usam, ou têm intenção de usar, para 
distinguir os produtos ou serviços dos membros da associação dos de outras entidades. 
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As DOP e as IGP sempre que são utilizadas, seja na rotulagem, 

seja na publicidade, seja nos documentos de acompanhamento 

dos produtos devem ser correcta e completamente 

reproduzidas, tal como se encontram registadas, sem que lhes 

sejam acrescentados ou retirados quaisquer termos ou 

menções, ainda que verídicos  

 
 
 
 
 
 

Alguns exemplos: 
 

Correcto  Incorrecto 

Azeite de Moura  
 

Azeite Virgem 

Azeite virgem de Moura  

Carne de porco alentejano 

 

Carne de porco preto 

alentejano  

Carnalentejana  
 

Bife de novilho 

 
Bife de novilho Alentejano 

 

Paio branco de Portalegre   
 

fatiado 

Paio branco fatiado de 
Portalegre  

 
Presunto de Santana da 

Serra  
 

Desossado e fatiado 

Presunto desossado e fatiado 
de Santana da Serra 

 
 

         Ameixa d’Elvas  
Em calda 

Ameixa em calda d’Elvas  
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Queijo Serra da Estrela velho 

 
 

 
Queijo velho Serra da Estrela 

 

Queijo Serra da Estrela  
 
 
 

 
Queijo amanteigado Serra da 

Estrela  
Ou 

 
Queijo Serra da Estrela 

amanteigado  
 

Maçã de Alcobaça  
variedade Starking 

 

Maçã Starking de Alcobaça  

Carnalentejana DOP  
vitelão  

Vitelão de raça Alentejana 

DOP    
 
 
 
 

A DOP ou a IGP não devem ser confundidas com a denominação 
de venda do produto nem podem ser objecto de distorções nem 

de fantasias publicitárias 
 
 

Outro tipo de erros: 
 

Incorrecto Correcto 
Ameixa de Elvas  Ameixa d’Elvas 
Queijo de Serpa Queijo Serpa 

Carne Alentejana Carnalentejana 
Queijo da Serra da Estrela Queijo Serra da Estrela 

Ananás dos Açores Ananás dos Açores/São 
Miguel 
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B.2 ETGs 
 
O REGULAMENTO (UE) nº 1151/201211 DO PE E DO CONSELHO de 21 
de Novembro de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios, alterado pelo Regulamento UE nº 
2021/201712, determina que13 

 
 
 
 
 
 

No caso de produtos originários da União comercializados como 

especialidade tradicional garantida registada nos termos do presente 

regulamento, o símbolo referido no nº2 do presente artigo deve, sem 

prejuízo do nº4 do mesmo, figurar na rotulagem e na publicidade. Os 

requisitos de rotulagem para a apresentação das menções 

obrigatórias estabelecidos no artigo 13º, nº 1, do Regulamento (UE) 

nº 1169/2011 aplicam-se à denominação registada do produto.  

 
 

 
11 Rectificado por duas vezes no que respeita à língua portuguesa, foi completado pelo 
REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO, de 18 de Dezembro 
de 2013 e com regras de aplicação aprovadas pelo REGULAMENTO DE EXECUÇÃO 
(UE) Nº 668/2014 DA COMISSÃO de 13 de Junho de 2014 e alterado pelo Regulamento 
(UE) 2017/625 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de Março de 2017 (Controlo Oficial). 
A QUALIFICA/oriGIn Portugal dispõe de uma versão consolidada que conjuga as 
disposições destes 4 regulamentos. TT 10 – INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, 
DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E ESPECIALIDADES TRADICIONAIS – SÍNTESE DA 
REGULAMENTAÇÃO COMUNITÁRIA EM VIGOR.  
Ver em  https://qualificaportugal.pt/wp-content/uploads/2020/06/TT-10-IGP-DOP-e-ETG-Sintese-
legisla%C3%A7%C3%A3o-comunit%C3%A1ria-em-vigor-3-22062020.pdf 
12 REGULAMENTO (UE) 2021/2117 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 2 de 
Dezembro de 2021 que altera os Regulamentos (UE) nº 1308/2013, que estabelece uma organização comum dos 
mercados dos produtos agrícolas, (UE) nº 1151/2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e 
dos géneros alimentícios, (UE) nº 251/2014, relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e protecção 
das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados e (UE) nº 228/2013, que estabelece medidas 
específicas no domínio da agricultura a favor das regiões ultraperiféricas da União 
 
13 Reg. 1151/2012Artº 23, nº 3   
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Salienta-se que, na versão anterior, era obrigatório que o símbolo das 

ETG figurasse no mesmo campo visual que a própria ETG e que tal 

deixou de ser obrigatório. 

 

No entanto, os requisitos de rotulagem para apresentação das menções 

obrigatórias estabelecidas pelo Regulamento nº 1169/2011  (art.º 13º 

nº 1), obrigam a que: 

 

Sem prejuízo das medidas nacionais adoptadas ao abrigo do artigo 44º, nº214, a 

informação obrigatória sobre os géneros alimentícios deve ser 

inscrita num local em evidência, de modo a ser facilmente 

visível, claramente legível e, quando adequado, indelével. 

Nenhuma outra indicação ou imagem, nem qualquer outro 

elemento interferente, pode esconder, dissimular, interromper 

ou desviar a atenção dessa informação. 

 

 

Ou seja, não sendo obrigatório que o símbolo e a denominação 

protegida figurem no mesmo campo visual, nem o símbolo nem a 

denominação podem ser tapados, escondidos ou, por qualquer forma, 

desviados da atenção do consumidor. 

 

 

 
14 Artigo 44.o Medidas nacionais relativas aos géneros alimentícios não pré-embalados nº 2 - Os Estados-
Membros podem adoptar medidas nacionais relativas ao modo como as menções ou elementos das mesmas 
especificados no nº 1 são comunicadas e, se for caso disso, à respectiva forma de expressão e apresentação. 
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Por outras palavras, o nome protegido e o símbolo respectivo devem 

assumir lugar preponderante e bem destacado na rotulagem do produto 

a que respeitam.  

 
 
 
Podem ainda figurar na rotulagem a menção «especialidade 

tradicional garantida» ou a correspondente abreviatura «ETG». 

 
 
 
 

Sendo legalmente facultativo o uso desta menção, há que 

verificar o que refere cada caderno de especificações sobre este 

assunto. De um modo geral, nos cadernos de especificações 

costuma ficar explicito se os operadores devem usar aquela 

menção, a sua abreviatura ou ambas. 

 
 
 
 
A regulamentação comunitária nada refere sobre a localização 

do símbolo comunitário. 

 

 
 
Mas, para evitar toda e qualquer apropriação indevida, os 

Cadernos de Especificações deveriam referir que o símbolo 

comunitário deve ser usado em justaposição com a ETG que 

pretende assinalar e não justaposto a marcas comerciais, 

marcas de distribuição, marcas de conformidade ou quaisquer 

outras menções que constem da rotulagem 
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O Caderno de Especificações também pode referir que a ETG tem 

que ser utilizada com caracteres de cores e ou de dimensões 

que se salientem em relação a todas as outras menções da 

rotulagem, podendo mesmo referir as cores a usar e ou as 

dimensões dos caracteres 
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B. 3 – USO DOS SÍMBOLOS COMUNITÁRIOS NA PUBLICIDADE 

 
 

Nota Prévia: 

 

O Regulamento UE nº 2021/2017, que altera o REGULAMENTO 

(UE) nº 1151/20121 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Novembro 

de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos 

agrícolas e dos géneros alimentícios, determina que os símbolos 

têm que ser usados, também, na publicidade, quando a 

DOP ou a IGP ou a ETG são referidas. No entanto, a situação não 

está, ainda, regulamentada, apesar de já ter entrado em vigor.  

 

Sugere-se, portanto, que os símbolos passem a ser 

obrigatoriamente usados nas condições adiante referidas como 

sugestões, MANTENDO AS REGRAS RELATIVAS A CORES, 

MENÇÕES, LÍNGUAS, DIMENSÕES MÍNIMAS , ETC.  

 

Por outro lado, a protecção jurídica foi estendida “…às 

mercadorias vendidas por meios de venda à distância como o 

comércio electrónico.”15, pelo que também aí os símbolos devem 

ser usados em conexão com o nome protegido» 

 

 

 

 
15 Ponto 13 do art.º 2 do Reg. 2021/2117 
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UMA VEZ QUE OS SÍMBOLOS FORAM CRIADOS PARA DAR 

VISIBILIDADE AOS POUCOS PRODUTOS CUJO NOME ESTÁ 

QUALIFICADO A NÍVEL EUROPEU, COMO DOP, COMO IGP OU 

COMO ETG, RECOMENDA-SE VIVAMENTE QUE SEJAM USADOS EM 

FORMATO TÃO GRANDE QUANTO POSSÍVEL, PARA MELHOR 

ATRAIR A ATENÇÃO DO CONSUMIDOR 
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B.4 – REGRAS PRÁTICAS PARA USO DOS SÍMBOLOS 
COMUNITÁRIOS 
 

O REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) nº 668/201416 DA 

COMISSÃO de 13 de Junho de 2014 que estabelece regras de 

aplicação do Regulamento (UE) nº 1151/2012, rectificado e 

republicado17, contem várias disposições relativas ao uso dos 

símbolos comunitários, designadamente: 

 

Sempre que o rótulo de um produto contenha os símbolos, menções ou 

respectivas abreviaturas da União referidos nos artigos 12º e 23º do 

Reg. (UE) nº 1151/2012, dele deve também constar o nome 

registado18. 

 
 

As indicações, abreviaturas e símbolos podem ser utilizados 

nos termos do artigo 44º, nº 1, do Regulamento (UE) nº 

1151/2012, na comunicação social ou em suportes 

publicitários19 para fins de divulgação do regime de 

 
16 Tendo em conta as diversas alterações introduzidas pelo Regulamento 2021/2017, é nossa opinião que este 
Regulamento de Execução deverá ser alterado ou substituído a curto prazo 
17 Rectificação publicada no JOCE L 39, pág. 23, de 14.2.2015 e no JOCE L 297 de 
13.11.2015, p. 10) 
18 Ou seja, a Denominação de Origem Protegida ou a Indicação Geográfica Protegida ou a 
Especialidade Tradicional Garantida, tal como foi registada pela Comissão Europeia 
19  O Regulamento UE nº 2021/2017, que altera o REGULAMENTO 
(UE) nº 1151/201219 DO PE E DO CONSELHO de 21 de Novembro 
de 2012 relativo aos regimes de qualidade dos produtos 
agrícolas e dos géneros alimentícios, determina que os símbolos 
têm que ser usados, também, na publicidade, quando a DOP ou a 
IGP ou a ETG são referidas 
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qualidade ou publicidade dos nomes registados20. 

 
 
 

As indicações «DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PROTEGIDA», 

«INDICAÇÃO GEOGRÁFICA PROTEGIDA» e 

«ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA» que figuram 

nos símbolos podem ser utilizadas em qualquer língua 

oficial da União, nos termos do anexo X do mesmo 

regulamento21  

 
Os símbolos da União Europeia foram criados:  

- para dar visibilidade aos produtos; 

 

- para os distinguir dos produtos correntes no mercado; 

 

- e para que os consumidores, europeus ou não, 

desconhecedores dos conceitos, entendam ao menos que se 

trata de produtos especiais, alguns deles com uma origem 

geográfica específica.  

 

Assim sendo: 

 
 

20 Ou seja, podem – AGORA DEVEM - ser usados em livros, revistas, guias, jornais, 
anuários, faixas, facturas, guias de transporte, papel de carta, folhetos, posters, roll-ups, 
cartazes, filmes, fotografias, CDs. DVDs, apps, letreiros de estabelecimentos OU REDES 
ELECTRÓNICAS DE PROMOÇÃO/VENDA (desde que comercializem o produto e que 
não induzam o consumidor em erro), veículos de transporte/venda do produto, indicadores 
de direcção, websites, páginas do facebook, e quaisquer outros suportes ou meios que sirvam 
quer para promover um produto beneficiado ou para promover o próprio sistema comunitário 
de “regimes de qualidade”  
21 ver em anexo I as versões linguísticas possíveis 
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a) Devem ser usados em cores, mas exclusivamente nas 

cores de referência constantes do Regulamento Europeu22  

 

 

                         

 

 

 

b) Mas se um símbolo de cor for utilizado num fundo de 

cor que torne a sua visão difícil, deve ser isolado por um 

círculo de delimitação, a fim de contrastar melhor com a 

cor de fundo.  

 

 

 

 

22 possibilidade de utilização dos tons directos (Pantone) ou do processo de quadricromia. As 
cores de referência são indicadas no Anexo X do Regulamento de Execução (UE) 
nº 668/2014 DA COMISSÃO, de 13 de Junho de 2014 
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c) No entanto, quando o preto e branco forem as únicas 

cores de tinta utilizadas na embalagem23, os símbolos da 

União podem ser usados a preto e branco 

    
 

d) Neste caso, se o fundo da embalagem ou do rótulo for 

escuro, os símbolos podem ser reproduzidos em negativo, 

do seguinte modo: 

 

 

 

e) O tipo de letra utilizado para o texto deve ser Times 

Roman em maiúsculas.  

 

 
f) A dimensão mínima dos símbolos da União deve ser 

15 mm de diâmetro. No entanto, em embalagens ou 

produtos pequenos, os símbolos podem ser reduzidos a 10 

mm. 

 
 

23 Tudo leva a supor que regras similares serão usadas na publicidade, mas… ainda não está 
vertido em lei. 
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PARA EVITAR ERROS COM CORES, TIPOS DE LETRA, 

CONTRASTES, MENÇÕES, ETC, OS SÍMBOLOS PODEM SER 

DIRECTAMENTE DESCARREGADOS DO SITE    

 
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes_pt 

 
 

Neste site há versões profissionais, preparadas para as gráficas 

usarem directamente 

 
 
 
 
 
Alguns exemplos de erros na rotulagem relativos ao uso dos 

símbolos e das menções comunitários (partindo do princípio que 

está correcta toda a restante rotulagem) 

 
Exemplos de Denominações de Origem Protegidas: 

 
Serra da Estrela, para queijo, para requeijão e para borrego 

Oeste, para pêras da variedade Rocha 
Palmela, para maçãs da variedade Riscadinha 

Esmolfe, para maçãs da variedade Bravo 
Moura, para azeite 

 
Exemplos de Indicações Geográficas Protegidas: 

 
Portalegre, para morcela de assar, morcela de cozer, lombo 

branco, lombo enguitado, etc 
Beira Alta, para maçãs 

Algarve, para laranjas, limões, clementinas, etc 
Aveiro, para ovos moles 
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Rotulagem Incorrecta Explicação Rotulagem Correcta 

 

 
 

Maçã da Beira 

Os nomes 
que estão  
registados 
como IGP 
são Maçã 
da Beira 
Alta e 
Maçã da 
Cova da 
Beira 

 

 
Maçã da Beira Alta 

 
Ou 

Maçã da Cova 
da Beira  

 
(consoante a maçã 

em causa…) 
Laranja do Algarve 

 

 

O nome 
que está 
registado 
como IGP 
é 
CITRINOS 
DO 
ALGARVE. 
O símbolo 
das IGP 
não é o 
que 
consta 
deste 
rótulo  

Citrinos do Algarve 

 
Laranjas  

 

Ovos moles IGP 
 

 

O nome 
que está 
registado 
é “ovos 

moles de 
Aveiro”  

Ovos moles de 
Aveiro  
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Queijo da Serra certificado 
 
 

 

O nome 
que está 
registado 
é Queijo 
Serra da 
Estrela, o 
termo 
certificado 
é 
irrelevant
e em 
produtos 
com DOP 
ou com 
IGP e falta 
o símbolo 
das DOP 

 
 

Queijo Serra da 
Estrela 

 

 

 
Azeite DOP 

 

 

Não é o 
azeite que 
é DOP! O 

que é DOP 
é o nome 
do azeite. 
Logo, está 
incorrecto 

por não 
estar 

explícita a 
DOP e ser 
usado o 
símbolo 
das DOP 

 
Azeite de Moura 

DOP, ou Azeites de 
Trás-os-Montes DOP 

ou Azeites do 
Ribatejo DOP, 

ou……consoante o 
azeite em causa 
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Apesar de 
estar 

presente o 
símbolo 
europeu, 

foi  
“escondi_
do” pela 
etiqueta 

do  
comer_ 
ciante 

 

 

Sendo a 
rotulagem 
a cores, o 
símbolo 
europeu 
não pode 
ser usado 
a preto e 
branco 

 

 

 
 
Os símbolos europeus tal como as DOP e as IGP podem ser usados nas 
embalagens ou nos rótulos tantas vezes quantas as necessárias para 
dar visibilidade ao produto e ou para dar ao consumidor confiança no 
acto de compra, sobretudo quando o produto pode ser cortado/fatiado à 
vista do consumidor. 
 
 
Alguns exemplos: 
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24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 Este é um exemplo fora de uso, já que o símbolo comunitário ainda tem as cores antigas 
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B.5 – OS SÍMBOLOS ESPECÍFICOS DE CADA PRODUTO 
QUALIFICADO 
 
Não estando especificamente referidos na regulamentação comunitária, 
embora alguns deles possam estar registados como marcas colectivas, 
geográficas ou não, os símbolos dos produtos têm uma importância 
identitária e gozam de um enorme reconhecimento junto do 
consumidor. 
 
Exemplos como o da mítica e mundialmente reconhecida coroa 
identificadora do Presunto de Parma….   
 
 

 
 
 

….até aos mais modestos actualmente, mas porventura tão famosos de 
futuro como o do Presunto de Parma, os símbolos25 dos produtos fazem 
o seu caminho e ajudam os produtores a fazer o seu mercado 
 
 

 
 

25 Os símbolos não nacionais foram copiados dos documentos únicos publicados na e-Ambrosia, relativos a 
nomes já protegidos como DOP ou como IGP ou como ETG 
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A própria Comissão lhes faz referência directa no documento de 

orientação para apresentação do Documento Único26 “Podem 
especificar-se disposições especiais de rotulagem, tais como a 
inclusão de um logótipo específico no rótulo do produto. O logótipo 
pode ser reproduzido a preto e branco no Documento Único. Esta 
indicação pode ser útil para os inspectores de outros Estados-
Membros fazerem valer direitos. Os pedidos de reprodução de 
logótipos no rótulo implicam que todos os produtores a eles 
tenham acesso.” 
 

 
26 PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO ÚNICO - GUIA DO REQUERENTE 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/food_safety_and_quality/documents/guide-to-applicants-of-single-document_pt.pdf 
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B.6 – OUTRAS MENÇÕES E PRECISÕES QUE PODEM CONSTAR 
DA ROTULAGEM 
 
Uma simples pesquisa na base de dados eAmbrosia27 - que agrega 
informação sobre os nomes registados a nível europeu como DOP ou 
como IGP e como ETG - permite verificar que é perfeitamente 
admissível que a rotulagem dos produtos comporte obrigações 
aplicáveis a todos os operadores  que trabalham com os produtos 
qualificados. 
 
Assim, entre outras, encontram-se referências à obrigatoriedade de: 
 
- indicar o nome e restantes coordenadas do produtor e ou do 
acondicionador do produto;  
 
- inserir o símbolo comunitário em locais específicos; 
 
 - de usar certas dimensões, cores e fontes de determinadas menções; 
 
- de apor vinhetas numeradas emitidas pelo Agrupamento de 
Produtores 
 
- de respeitar proporções e ou dimensões relativas de certas menções, 
etc. 
 
Para que estas regras sejam obrigatórias basta que constem do 
Caderno de Especificações e sejam inseridas, também, no Documento 
Único.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-
labels/geographical-indications-register/ 
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C- EXIGÊNCIA NACIONAL 
 
 

O Despacho Normativo nº 11/2018 manteve a obrigatoriedade da 
inclusão, na rotulagem dos produtos com DOP ou com IGP e das ETG, 
de uma erradamente designada “marca de certificação”28. 
 
No entanto, a partir de 21 de Agosto de 202029,  esta marca é 
substituída pelo nome do Organismo Delegado ou de um código que lhe 
seja oficialmente atribuído. 

Posteriormente, o Despacho Normativo nº 3/202130 vem tornar 
obrigatória a inclusão, no rótulo dos produtos cujo nome é uma 
DOP ou uma IGP ou uma IG ou uma ETG, do código atribuído 
pela DGADR ao Organismo Delegado (Organismo de Controlo), a 
quem delega as funções de verificação da conformidade com os 
Cadernos de Especificações respectivos. 
 

Refira-se que esta disposição é apenas nacional, já que não 
decorre da regulamentação comunitária. 
 
Na altura em que este documento é editado não se conhece a 
lista de códigos atribuídos aos diversos organismos delegados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
28 Esta marca, impropriamente designada por “marca de certificação” só fazia sentido antes de ser obrigatório 
o uso do número de lote. Por outro lado, nos termos do Direito Comunitário (Reg. 2017/1001) e do Código 
da Propriedade Industrial, a “marca de certificação” é um sinal determinado pertencente a uma pessoa 
singular ou colectiva que controla os produtos ou os serviços ou estabelece normas a que estes devem 
obedecer, no que respeita ao material, modo de fabrico dos produtos ou de prestação dos serviços, qualidade, 
precisão ou outras características dos produtos ou serviços, com excepção da respectiva origem geográfica. 
 
29 Despacho Normativo nº 9/2020 
30 https://dre.pt/application/file/a/155892083 
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D - USO DOS PRODUTOS COM DOP OU COM IGP COMO 
INGREDIENTES DE OUTROS GÉNEROS ALIMENTÍCIOS 

 
 
 

DE SALIENTAR QUE: 
 

a protecção jurídica dos nomes registados como DO ou como IG 
foi alargada31 , pelo que se afigura COMO POSSÍVEL que a 

Comissão reveja as Linhas de Orientação referidas neste ponto  
 
 

Tendo em conta que: 

 

-  as DOP e as IGP estão protegidas, designadamente, contra “Qualquer 

utilização comercial directa ou indirecta de uma denominação registada 

para produtos não abrangidos pelo registo, quando esses produtos 

forem comparáveis aos produtos registados com essa denominação, ou 

quando tal utilização explorar, enfraquecer ou diluir a reputação da 

denominação protegida, inclusive se os produtos forem utilizados como 

ingredientes;” 

 

- a legislação em matéria de informação sobre os géneros alimentícios 

tem por objectivo a livre circulação na União de géneros alimentícios 

produzidos e comercializados legalmente, tendo em conta, quando 

adequado, a necessidade de proteger os interesses legítimos dos 

produtores e de promover a produção de produtos de qualidade  

 

 
31 Regulamento 2021/2017, ponto 8 do art.º 2º 
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- é obrigatório fornecer informação sobre a identidade, a composição, 

as propriedades ou outras características do género alimentício,  

a Comissão Europeia entendeu que não seria necessário legislar 
especificamente sobre o uso dos produtos com DOP ou com IGP quando 
fossem usados como ingredientes de outros géneros alimentícios. 

Em consequência, decidiu, apenas, tornar públicas “Orientações sobre a 
rotulagem de géneros alimentícios que utilizam como ingredientes 
denominações de origem protegidas (DOP) e indicações geográficas 
protegidas (IGP)” 32, as quais têm por objectivo ilustrar as disposições 
legislativas aplicáveis e ajudar os operadores económicos a determinar 
a margem de manobra de que dispõem. 

 
 

Nestas circunstâncias, a Comissão decidiu tornar públicas 

algumas recomendações33, que se referem e complementam 

com exemplos nacionais:  

 

 
 Recomendações sobre a utilização da denominação registada  
 
 
 
 

1.A Comissão entende que as denominações registadas como DOP 
ou como IGP podem legitimamente figurar na lista de ingredientes 
dos géneros alimentícios.  

 
 

 
32 Publicadas no Jornal Oficial da União Europeia C 341, pág. 3, de 16.12.2010  
33 São apenas recomendações, as quais podem ou não ser seguidas. A QUALIFICA/oriGIn 
Portugal recomenda vivamente aos seus membros que sigam estas recomendações e que 
denunciem os agentes económicos que não as seguem! No entanto, dado que as “orientações” 
não são lei, para que sejam punidas as infracções há que demonstrar que houve “evocação, 
enfraquecimento ou diluição”  da DOP ou da IGP registadas.  
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2. A Comissão considera igualmente que as denominações registadas, 
quer como DOP quer como IGP, podem ser referidas na denominação 
de venda (ou ao lado desta) dos géneros alimentícios que incorporem 
aquele tipo de produtos, bem como nos rótulos, na apresentação e na 
publicidade desses géneros, desde que estejam reunidas as condições 
seguidamente enunciadas34: 
 
- os géneros alimentícios referidos não podem conter nenhum outro 
«ingrediente comparável», ou seja, nenhum ingrediente que possa total 
ou parcialmente substituir o ingrediente com DOP ou com IGP35 

 

-  além disso, os ingredientes em questão devem ser utilizados em 
quantidade suficiente, de modo a conferir uma característica essencial 
aos géneros alimentícios em questão. No entanto, dada a 
heterogeneidade dos casos, a Comissão não pode sugerir uma 
percentagem mínima a aplicar uniformemente. 36  

 

 
34 Em Itália, pelo menos, foi publicada legislação nacional que obriga a solicitar autorização ao 
Agrupamento gestor do nome do produto cuja utilização é pretendida e ao serviço 
competente do Ministério da Agricultura. Em Portugal também o uso de certas DOP e IGP 
está condicionado a autorização similar (Vinho do Porto, Vinho do Douro e Vinho Duriense - 
Decreto-Lei n.º 173/2009 Aprova o estatuto das denominações de origem e indicação 
geográfica da Região Demarcada do Douro) 
 
35 A título ilustrativo e não exaustivo da noção de «ingrediente comparável», a Comissão 
considera que o queijo de pasta salpicada de bolores (vulgarmente designado por «queijo azul») 
é comparável ao «Roquefort». Pela mesma lógica, um queijo de leite de ovelha “amanteigado” 
é comparável a um Serra da Estrela, a um `Serpa ou a um Azeitão, por exemplo. Com lógica 
idêntica, qualquer alheira é comparável a alheira de Mirandela ou a alheira de Vinhais e 
qualquer cereja é comparável a cereja da Cova da Beira, etc. 
 
36 Efectivamente, a título de exemplo, a incorporação de uma quantidade mínima de uma 
especiaria ou de um condimento com DOP ou com IGP em determinado género alimentício 
poderá bastar, em determinados casos, para conferir uma característica essencial ao género 
alimentício em questão. Em contrapartida, a incorporação de uma quantidade mínima de 
carne ou de azeite com DOP ou com IGP num dado género alimentício não poderá, a priori, 
conferir-lhe uma característica essencial. 
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Exemplos Correctos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Azeite de Trás-os-Montes é uma DOP e Chouriça de Vinhais é 
uma IGP 
 
Pressuposto: O produtor do folar tem que demonstrar que, 
efectivamente, usou azeite de Trás-os-Montes e chouriça de Vinhais 
 
 
Exemplo incorrecto:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folar  
IngredIentes: FarInha de trIgo t65, chourIça de 

VInhaIs, barrIga de porco Fumada, azeIte de trás-os-

montes, oVos, banha de porco, sal, Fermento……… 

Folar  
IngredIentes: FarInha de trIgo t65, chourIça de 

VInhaIs, barrIga de porco Fumada, azeIte de trás-os-

montes dop, oVos, banha de porco,  sal, Fermento……… 

Salada de frutas em conserva com cerejas de S. Julião-Portalegre          

 
Ingredientes: Maçã, pêra, açúcar, cereja, cereja de S. Julião-
Portalegre, abacaxi,  ….        
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Incorrecto porque o produto tem como ingredientes cereja comum e 
cereja de S. Julião-Portalegre           
 
 
Exemplo incorrecto:  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Incorrecto porque será verdadeiramente impossível ao consumidor 
perceber o sabor característico do queijo de Azeitão37 entre tantos 
outros sabores provenientes de muitos outros ingredientes utilizados 
em quantidades superiores à do Queijo de Azeitão e ao uso de muitas 
especiarias 
 
 
3 - por último, preconiza-se a indicação da percentagem de 
incorporação de um ingrediente com DOP ou com IGP na denominação 
de venda dos géneros alimentícios, ou junto a ela, ou, pelo menos, na 
lista de ingredientes em relação directa com o ingrediente em questão. 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 Ver descrição em www.ptpt.pt 
 

Empada de carne e queijo     

                                Com queijo de Azeitão  

 
Ingredientes: Farinha de trigo e de milho, ovos, gordura vegetal, frango, 
carne de vaca, vinho branco, queijo de Azeitão, sal, salsa, noz moscada, 
pimenta, cravinho da Índia, …. ……..  
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Exemplos correctos 
 
 
 
 
 
 
 
 

ou 
 
 

  Ou  
 
 
 
 
 
 

O exemplo estará correcto, caso: 
 
-seja usado, de facto, mel de Barroso 
 
- seja perceptível o gosto e ou a cor características deste mel38 
 
  

Hambúrguer com carne “ABC”    
  
                                                                Carne “ABC” – 85% 
 
Ingredientes: Carne “ABC”, pão ralado, toucinho, sal 
 
Ou  
 
 
 
 

 
38 Ver em http://ptpt.pt/produtos/111   
 

Biscoitos de azeite e mel       com Mel de Barroso (10%)   

                                                                                                                               
Ingredientes: Farinha de trigo, azeite, mel de Barroso, ovos, casca de 
limão           

Biscoitos de azeite e mel           com Mel de Barroso  

 
Ingredientes: Farinha de trigo, azeite, mel de Barroso (10%), ovos, casca 
de limão             
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Hambúrguer com carne “ABC”    
  
 
Ingredientes: Carne “ABC” (85%), pão ralado, toucinho, sal 
 
O exemplo estará correcto, caso: 
 
-seja usado, de facto, carne “ABC” e que “ABC” seja uma DOP 
 
- seja perceptível o gosto e ou a …? característicos desta carne 
 
 
 
Exemplos incorrectos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hambúrguer                                              
  
                                      Com carne “ABC” – 85% 
 
Ingredientes: Carne “ABC”, pão ralado, toucinho, sal 
 
 
 

Biscoitos    de azeite e mel           com Mel de 
Barroso (10%)  

 

 
Ingredientes: Farinha de trigo, azeite, mel de Barroso, ovos, casca de 
limão           
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Os exemplos estão incorrectos por: 
 
- ser usado o símbolo europeu das DOP sem que o nome do produto 
associado ao logotipo seja uma DOP, e  
 
- porque o consumidor pode ser induzido em erro supondo que 
“biscoitos de azeite e mel “e “hambúrguer” são Denominações de 
Origem Protegidas, o que é falso. 

 

Respeitadas as condições referidas no nº 239, a Comissão considera que 
as menções, abreviaturas ou símbolos da União Europeia que 
acompanham a denominação registada só devem ser referidas no 
rótulo, na denominação de venda ou imediatamente ao lado, ou na lista 
de ingredientes dos géneros alimentícios, se for claro que o nome do 
género alimentício em questão não é ele próprio uma DOP ou uma IGP.  

 
 
 
 

 
 
Caso contrário, tratar-se-ia, segundo a Comissão, da exploração da 
reputação da DOP ou da IGP e de indução do consumidor em erro.  
 
 
 

 
39 . A Comissão considera igualmente que as denominações registadas, quer como DOP quer 
como IGP, podem ser referidas na denominação de venda (ou ao lado desta) dos géneros 
alimentícios que incorporem aquele tipo de produtos, bem como nos rótulos, na apresentação 
e na publicidade desses géneros, desde que estejam reunidas as condições seguidamente 
enunciadas. 
- os géneros alimentícios referidos não podem conter nenhum outro «ingrediente 
comparável», ou seja, nenhum ingrediente que possa total ou parcialmente substituir o 
ingrediente com DOP ou com IGP; 
-  além disso, os ingredientes em questão devem ser utilizados em quantidade suficiente, de 
modo a conferir uma característica essencial aos géneros alimentícios em questão. No entanto, 
dada a heterogeneidade dos casos, a Comissão não pode sugerir uma percentagem mínima a 
aplicar uniformemente 
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Exemplos incorrectos Exemplos correctos 
Bolo de ameixa d’ Elvas DOP 
 

 
 

Bolo com ameixa d’Elvas DOP 
Ou  

Bolo com ameixa d’Elvas  
 
 

Torta de ovos moles de Aveiro 

 

 

Torta recheada com ovos moles 

de Aveiro                 ou 
 
Torta recheada com ovos moles 
de Aveiro IGP 

Folar de chouriça de carne de 
Barroso-Montalegre 

 

 
 
 
 

 
Folar com chouriça de carne de 

Barroso-Montalegre  
 
 
                        ou  
 
Folar com chouriça de carne de 
Barroso-Montalegre IGP 

 
 
 
 
 
 
4. A Comissão entende que, nos casos de utilização de 

ingredientes comparáveis a ingredientes com DOP ou com IGP, a 
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denominação que beneficia da DOP ou da IGP deve constar da 

lista de ingredientes, em moldes semelhantes aos aplicáveis a 

outros ingredientes aí mencionados. Importa utilizar, em 

especial, caracteres idênticos em termos de tipo de letra, 

dimensão, cor, etc. 

 

Exemplo correcto 

 

Bolinhos com azeite e figos secos 

 

Ingredientes: Farinha, açúcar, ovos, azeite de Moura, figos secos 

 

Exemplos incorrectos 

 

Bolinhos com azeite e figos secos 

Ingredientes: Farinha, açúcar, ovos, azeite de Moura 

DOP  , azeite, figos secos   

ou 

    Ingredientes: Farinha, açúcar, ovos, azeite de 

Moura , azeite, figos secos   
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Duplamente incorrecto porque: 

a)na lista de ingredientes o azeite de Moura está muito salientado 
quando existe um ingrediente paralelo: um qualquer azeite 

b)por existir um ingrediente paralelo: um qualquer azeite. 
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ANEXO I40 
 

DOP, IGP e ETG nas diferentes versões linguísticas 
 

«Denominação de Origem Protegida» e respectiva abreviatura nas 
línguas da UE  
Língua da UE | Termo | Abreviatura |  
BG защитено наименование за произход | ЗНП |  
ES | denominación de origen protegida | DOP |  
CS | chráněné označení původu | CHOP |  
DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |  
DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |  
ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |  
EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |  
EN | protected designation of origin | PDO |  
FR | appellation d'origine protégée | AOP |  
GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |  
HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |  
IT | denominazione d'origine protetta | DOP |  
LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |  
LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |  
HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |  
MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |  
NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |  
PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |  
PT | denominação de origem protegida | DOP |  
RO | denumire de origine protejată | DOP |  
SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |  
SL | zaščitena označba porekla | ZOP |  
FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |  
SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |  
 
 
«Indicação Geográfica Protegida» e respectiva abreviatura nas línguas 
da UE  

 
40 Versões linguísticas possíveis, tal como constam da Rectificação do Regulamento de 
Execução (UE) nº 668/2014 da Comissão, de 13 de Junho de 2014, que estabelece regras de 
aplicação do Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios - publicado no 
JOCE L 297, de 13.11.2015, pág. 10 e seguintes 
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Língua da UE | Termo | Abreviatura |  
BG защитено географско указание | ЗГУ |  
ES | indicación geográfica protegida | IGP |  
CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |  
DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |  
DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |  
ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |  
EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |  
EN | protected geographical indication | PGI |  
FR | indication géographique protégée | IGP |  
GA | sonra geografach cosanta | SGC |  
HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |  
IT | indicazione geografica protetta | IGP |  
LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |  
LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |  
HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |  
MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |  
NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |  
PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |  
PT | indicação geográfica protegida | IGP |  
RO | indicație geografică protejată | IGP |  
SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |  
SL | zaščitena geografska označba | ZGO |  
FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |  
SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |  
 
 
 
 
«Especialidade Tradicional Garantida» e respectiva abreviatura nas 
línguas da UE  
Língua da UE | Termo | Abreviatura |  
BG храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |  
ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |  
CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |  
DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |  
DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |  
ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |  
EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |  
EN | traditional speciality guaranteed | TSG |  
FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |  



 

Elab Rev Data Doc nº Dir Ed Pag 
A. Soeiro  27.12.2021  TT 17  4ª 45/45 
  
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 
 
 

 

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |  
HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |  
IT | specialità tradizionale garantita | STG |  
LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |  
LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |  
HU | hagyományos különleges termék | HKT |  
MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |  
NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |  
PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |  
PT | especialidade tradicional garantida | ETG |  
RO | specialitate tradițională garantată | STG |  
SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |  
SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |  
FI | aito perinteinen tuote | APT |  
SV | garanterad traditionell specialitet | GTS | 

 
 
 
 
 
 
 


