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A – INTRODUÇÃO E CONTEÚDO 

 

A Comissão Europeia publicou recentemente1 um estudo intitulado “COMMISSION 

STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND 

TRADITIONAL SPECIALITIES GUARANTEED PROTECTED IN THE EU” 2. 

 

Dado o interesse do estudo e dadas as implicações que as conclusões do mesmo: 

a)   terão no projecto de revisão da “política de qualidade” da UE3  

 

b) já tiveram, nas alterações introduzidas em diversos regulamentos da UE que tratam do 

registo e protecção das IG4 para vinhos, vinhos aromatizados e produtos agro-alimentares 

e das ETG para os produtos agro-alimentares5, através de modificações de disposições 

relativas a definições, âmbito da protecção, modificação no procedimento dos pedidos de 

alteração de registos existentes, utilização dos símbolos comunitários na publicidade, etc., 

efectuadas pelo REGULAMENTO (UE) 2021/21176  

 

c) e que, provavelmente, terão na proposta de regulamento relativa à protecção das IGs dos 

produtos artesanais e industriais, que a Comissão se prepara para apresentar talvez no 2º 

trimestre de 2022, 

 
1 Em 2021.12.20 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0427 
3 NT - Com apresentação anunciada para o 1º ou 2º trimestre de 2022 
4 NT - Em todo este trabalho quando se refere IG visa-se o universo mais lato que compreende as DOP, as IGP e 
as IG 
5 NT - Ver, a este respeito o TT 10 Indicações Geográficas e Denominações de Origem e Especialidades 

Tradicionais : Síntese da regulamentação comunitária em vigor  https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-
tecnicos/      

6 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 
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entendeu-se da maior importância divulgar o Estudo bem como apresentar as conclusões 

constantes do Resumo Executivo7 do mesmo Estudo. 

 

Sem prejuízo de se recomendar a leitura integral do documento da Comissão, 

entendeu-se útil traduzir quase integralmente tal documento, sublinhando a 

verde ou enquadrando os parágrafos que se nos afiguram versar sobre 

matérias: 

 

- menos discutidas ou menos conhecidas em Portugal,  

 

- ou a carecer de actuação urgente para evitar a descaracterização e ou o 

empobrecimento do sector, as quais constam do ponto C deste Documento. 

 

Utilizaram-se os símbolos comunitários para dar maior ênfase a alguns parágrafos, mantendo-se 

a numeração dos capítulos ou dos parágrafos do texto da Comissão. 

 

Inseriram-se, também, notas de responsabilidade da autora, iniciadas sempre pela sigla NT e 

sublinhadas também a verde. São, também da responsabilidade da autora as recomendações 

constantes do ponto 6. 

 

 

 

 

 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0428 
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B. CONCLUSÕES DO SUMÁRIO EXECUTIVO8  

 
 
O documento apresenta os resultados da avaliação da política de qualidade da União Europeia 
(UE) sobre Indicações Geográficas (IG) e Especialidades Tradicionais Garantidas (ETG) 
protegidas na UE. Abrange quase 3 400 IG e 64 ETG originárias de Estados Membros da UE. 
O objectivo da avaliação é ver até que ponto a política de IG e ETG alcançou os seus objectivos. 
A avaliação examina a eficácia, eficiência, relevância, coerência e valor acrescentado das 
IG e das ETG para a UE. 
 

Globalmente, os objectivos das IG e das ETG foram alcançados de forma eficaz. Os 
sistemas oferecem uma ampla gama de possíveis benefícios para as partes 
interessadas, tais como assegurar um retorno justo e concorrência para agricultores e 
produtores.  

 
 
No entanto, não são aplicados sistematicamente em todos os Estados-Membros.  
 
Os principais limites são a baixa sensibilização e compreensão dos consumidores nalguns 
Estados-Membros e certas fraquezas nos controlos nas fases a jusante da cadeia de valor. Os 
outros objectivos políticos centrais - assegurar o respeito das IG como propriedade 
intelectual e a integridade do mercado interno e ajudar os produtores de ETG a 
salvaguardar os métodos tradicionais de produção e receitas – foram em geral alcançadas. 
Durante o período de 2010 a 2020, o número de nomes registados como IG aumentou em 27%, 
enquanto o número de nomes registados como ETG duplicou. 
 
 

Contudo, no que diz respeito às ETG, o objectivo específico do regulamento não foi 
totalmente alcançado. O elemento principal que dificulta o sucesso das ETG é a percepção de 
baixo valor acrescentado para os produtores ao registarem uma ETG. Isto é devido a uma 
combinação de diferentes factores: um baixo conhecimento do  sistema ETG; um processo de 
registo complexo; nenhuma protecção de direitos de propriedade intelectual, pelo que a ETG 
não impede os operadores de outras regiões geográficas de utilizarem o nome registado 
desde que respeitem as especificações do produto. 
 
 

As IG e as ETG foram pensadas para serem eficientes. Proporcionam vários 
benefícios aos produtores, apesar dos complexos e morosos procedimentos de 
registo, enquanto os custos para os organismos públicos (na UE e a nível nacional) 
são baixos, com uma estimativa de 0,12% do valor total das vendas. 

 
8 Tradução e sublinhados da responsabilidade da autora 
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Os sistemas foram avaliados como sendo relevantes tanto para as partes interessadas (privadas) 
como para as autoridades públicas. Embora a protecção ambiental e o bem-estar dos animais não 
sejam os principais objectivos da  produção de produtos com IG ou das ETG, os Agrupamentos 
de produtores que foram inquiridos disseram que em muitos produtos os Cadernos de 
Especificações têm em conta as questões ambientais e de bem-estar animal. 
 

Em termos de coerência, não foram identificadas quaisquer inconsistências 
importantes entre as IG e as marcas comunitárias, entre as IG e as ETG  e 
certos sistemas nacionais/regionais, ou entre as IG e as ETG e outras 
políticas da UE. 

 
Existe um claro valor acrescentado para a UE, porque as IG e as 
ETG contribuem tanto para a integridade do mercado interno como 
para estabelecer normas comuns do comércio com países não 
pertencentes à UE.  

 
No que diz respeito às lições aprendidas, para além das deficiências no controlo (ao nível do 
mercado a jusante) e a baixa sensibilização e compreensão dos sistemas pelos consumidores, 
podem ser destacados os seguintes pontos: 
 
 As diferenças na execução causam dificuldades para fazer respeitar os direitos de 

propriedade intelectual (PI) dos produtores fora do Estado-Membro de produção9. 
Além disso, as IG cobrem uma vasta gama de produtos e são vendidas através de vários 
pontos de venda (incluindo on line), o que dificulta ainda mais a aplicação efectiva dos 
direitos de PI. 

 
 
 Outra questão está intimamente ligada aos novos objectivos políticos da Comissão, em 

particular o Green Deal Europeu e a Estratégia do Prado ao Prato. Apesar de nos últimos 
anos se ter dado uma atenção mais acentuada às preocupações de sustentabilidade, a 
produção de produtos com IG e das ETG não as tem ou não as tem sistematicamente 
em consideração. 

 
 
 Os Agrupamentos de produtores desempenham um papel fulcral na implementação 

das IG e das  ETG. No entanto, a avaliação constatou que as tarefas que têm o direito 

 
9 NT – e, na nossa opinião, mesmo no EM de origem há dificuldades grandes em fazer respeitar tais direitos. Em 
Portugal há casos gritantes ao nível da grande distribuição e do comércio electrónico 
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de conduzir diferem muito entre os vários sectores e entre os Estados-Membros10, 
uma vez que estão fixadas a nível da UE apenas para o sector agro-alimentar e não 
para os vinhos, produtos vitivinícolas aromatizados e bebidas espirituosas. 

 
 
 Os longos e complexos procedimentos de registo e de alterações ao registo, tanto a 

nível nacional como da UE, são considerados o principal factor de irritação e fonte 
de carga administrativa. 

 
 
 O número limitado de nomes de produtos registados como ETG, não constituindo um 

direito de propriedade intelectual, aponta para uma falta de interesse neste sistema e para 
a dificuldade de proteger os métodos tradicionais de produção em toda a UE. 

 
 
 Existe informação abundante sobre IGs e sobre ETGs mas o nível de detalhe varia e os 

dados disponíveis não estão estruturados numa base de dados, pelo que não são facilmente 
pesquisáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 NT- Em Portugal a situação é aflitiva já que não estão claramente fixados os direitos e os deveres dos 
Agrupamentos de Produtores 
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C. AVALIAÇÃO DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS E DAS 
ESPECIALIDADE TRADICIONAIS GARANTIDAS PROTEGIDAS NA 
EU, FEITA PELA COMISSÃO EUROPEIA 

 

1. Introdução 

…….. 

2. Antecedentes 

…….. 
 

2.1 Definições de IG e de ETG 

…… 
 
O que são Indicações Geográficas? 
 
Uma Indicação Geográfica (IG) é uma indicação (nome) utilizada em produtos de uma origem 
geográfica específica que têm uma certa qualidade, reputação ou outra característica que é 
essencialmente atribuível a essa origem.  
 

O sistema de IG confere direitos de propriedade intelectual, concedendo aos 
produtores de uma zona geográfica definida o direito de utilizar a denominação 
registada se cumprirem o Caderno de Especificações do produto. 

 
 
Tal como outras formas de direitos de propriedade intelectual, as IG promovem uma concorrência 
leal, impedindo utilizações de "má-fé", dão aos consumidores uma garantia de autenticidade e 
distinguem os produtos no mercado. O seu valor acrescentado significa que asseguram vendas e 
exportações de valor mais elevado. 
 
 
Vários sistemas de IG funcionam a nível da UE: Denominações de Origem Protegidas (DOP) e 
Indicações Geográficas Protegidas (IGP) nos sectores agro-alimentar e vitivinícola e Indicações 
Geográficas (IG) para as bebidas espirituosas e produtos vitivinícolas aromatizados. A ligação 
com o território é mais forte para as DOP do que para as IGP e IGP: 
……….. 
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2.2 Quadro jurídico para as IG e para as ETG 

 
As IG são reconhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) no âmbito da OMC 
- Organização Mundial do Comércio e do TRIPS - Acordo sobre os Direitos da Propriedade 
Intelectual Relacionados com o Comércio11  
 
A UE tem uma responsabilidade particular em assegurar a protecção dos Direitos de Propriedade 
Intelectual, tal como previsto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (artigo 
17º) 12 
 
Os sistemas  de IG e ETG são parte integrante da Política Agrícola Comum (PAC), 
que a UE regulamentou em várias etapas….13   
 
Globalmente, os actuais quatro conjuntos de regras14 são coerentes quando se trata 
do âmbito de protecção dos nomes. No entanto, devido a factores históricos e às 
especificidades dos produtos, eles contêm algumas regras sectoriais específicas, 
por exemplo sobre a utilização de matérias-primas, ou sobre a rotulagem dos 
produtos.  
 
O quadro jurídico beneficiaria de uma racionalização, que em certa medida já é 
abordada no actual processo de reforma da PAC, tais como o alinhamento dos 
procedimentos agro-alimentares com as regras para os vinhos e bebidas 
espirituosas e a integração de produtos vinícolas aromatizados no âmbito do 
regulamento agro-alimentar, revogando assim as disposições em matéria de IG do  
Regulamento sobre produtos vitivinícolas aromatizados.15 
 
O actual quadro legal não aborda os requisitos decorrentes das novas prioridades e 
desenvolvimentos sociais, tais como a sustentabilidade ou a digitalização. No 

 
11 WTO | intellectual property (TRIPS) - agreement text - contents 
12 JOUE 2000/C 364/01; https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
13 NT -  Referência à regulamentação “IG” para vinhos, bebidas espirituosas, produtos agro-alimentares e vinhos 
aromatizados…. 
14 NT - Os 4 conjuntos de regras (vinhos, bebidas espirituosas, produtos agro-alimentares e vinhos aromatizados ) 
foram reduzidos a 3, tendo sido entretanto englobados os vinhos aromatizados no campo de aplicação do 
regulamento dos produtos agro-alimentares 
15 NT – Isto já acorreu, de acordo com as disposições previstas pelo Reg. 2021/2117. Ver Nota 6 
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entanto, a análise dos sistemas de IG e de ETG mostra que os produtores já 
estão a tomar em consideração alguns destes temas….. A actual reforma da PAC 
aborda a sustentabilidade e a digitalização até certo ponto, mas a avaliação de 
impacto confirmou a necessidade de fazer mais nestas áreas. 
 
Além disso, o quadro de desenvolvimento rural financiado pela PAC contém uma 
medida de apoio a sistemas de qualidade16. 16 Estados Membros incluíram esta 
medida nos seus Programas de Desenvolvimento Rural para o período 2104-2020, 
ou seja, 56 dos 118 Programas de Desenvolvimento Rural prevêem esse apoio.  
 
Este apoio abrange dois tipos de operações: apoio a agricultores e 
Agrupamentos de agricultores para aderir a sistemas de qualidade17 
estabelecidos a nível nacional/regional ou da UE (incluindo para as IG e as 
ETG), e apoio a actividades de informação sobre produtos de qualidade sob 
tais sistemas. 
 
 

2.3 Desenvolvimentos políticos recentes relacionados com as IG/ETG 

…. 
 
Na estratégia “Do Prado ao Prato”18, a Comissão compromete-se a reforçar a 
legislação-quadro dos sistemas de IG, incluir critérios específicos de 
sustentabilidade, quando apropriado, e reforçar a posição dos agricultores e 
dos Agrupamentos de produtores de IG na cadeia de abastecimento alimentar.  
 
 

As conclusões do Conselho sobre a estratégia congratularam-se com uma 
maior integração de desenvolvimento para a política de qualidade da UE 
e solicitaram à Comissão que reafirmasse a relevância e importância dos 

 
16 Artigo 16 do Reg (UE) N° 1305/2013.   
17 NT – Será que em Portugal foi seguida esta política?  
18 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions – A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and 
environmentally-friendly food system (COM/2020/381 final) 
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sistemas de qualidade da UE e para reforçar o quadro legislativo sobre as 
IG.  

 
A Estratégia “Do Prado ao Prato” também delineou que a Comissão irá propor um 
quadro para um sistema alimentar sustentável antes do final de 2023. 
 
Além disso, o Plano de Acção da Comissão sobre Propriedade Intelectual19 
implica melhorar o sistema de protecção das IG, de modo a torná-lo mais 
eficaz e a combater a contrafacção.  
 
As propostas legislativas da Comissão sobre a Política Agrícola Comum, de Junho 
de 2018 (PAC) para 2021-2027 têm como objectivo tornar a política agrícola da 
UE mais reactiva a desafios actuais e futuros, continuando ao mesmo tempo a 
apoiar as necessidades activas dos agricultores da UE. 
 
Está em curso um ajustamento do quadro jurídico da IG no âmbito da reforma da 
PAC, em especial através da alteração do Regulamento (UE) n.º 1308/201320 que 
estabelece uma organização comum dos mercados de produtos agrícolas 
(Regulamento COM).  As alterações propostas, que são actualmente discutidas 
pelos legisladores, têm por objectivo a clarificação de certas regras relativas aos 
vinhos com IG e o aumento da protecção nas plataformas de venda on-line e para 
produtos em trânsito. Também se destinam a racionalizar as regras para as IG dos 
produtos agrícolas e alimentares, e estender a sua aplicação aos vinhos 
aromatizados.21 
…… 

2.4 Linhas de base e pontos de comparação 

…… a avaliação de 2008 teve de se basear nos resultados de um número limitado de casos em 
vez de dados que abrangessem todas as DOP e IGP registadas. Como resultado foram feitas as 
seguintes recomendações22: 

 
19 Bruxelas, 25.11.2020 COM(2020) 760 final;  
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yoursay/initiatives/12510-Intellectual-Property-Action-Plan 
 
20 NT – ver Nota 6 - a alteração deste Regulamento já foi feita e está em vigor 
21 NT ver Nota 6 – estas alterações já foram efectuadas 
22 NT – em nossa opinião, nenhuma destas recomendações foi seguida em Portugal 
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- aumentar a disponibilidade de dados administrativos e estatísticos sobre as 
DOP e as IGP a nível da UE e dos Estados Membros;  
 
- promover activamente o sistema e dar um apoio mais forte aos requerentes;  
 
- levar a cabo uma campanha de comunicação activa para aumentar os 
conhecimentos dos consumidores sobre o sistema DOP/IGP e os símbolos 
DOP/IGP; e 
 
- considerar formas de fornecer mais informação sobre os 
ingredientes/matérias-primas das IGP, por exemplo, informação detalhada 
sobre a origem de pelo menos os principais ingredientes do produto. 
 
….. 

2.5. Descrição da intervenção e dos seus objectivos 

 
Os sistemas de IG e ETG fazem parte da Política Agrícola Comum (PAC). O seu 
objectivo geral é assegurar a protecção dos nomes de produtos específicos. 
Enquanto partilham uma lógica de intervenção semelhante e perseguem objectivos 
comuns, existem algumas diferenças.  
 

 O objectivo geral de uma IG é proporcionar 
uma protecção do Direito de Propriedade Intelectual para o nome de 
um produto cuja qualidade/característica ou reputação está ligada à 
sua origem geográfica. Os objectivos específicos são a protecção dos 
interesses legítimos de consumidores e produtores, para assegurar a 
transparência do mercado e a concorrência leal entre produtores, para 
fornecer informações claras sobre os produtos aos consumidores, para 
salvaguardar a integridade do mercado interno e criar um cenário 
competitivo com condições de igualdade para empresas. 
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Os objectivos gerais de uma ETG são a salvaguarda dos 
métodos tradicionais de produção e receitas, independentemente da 
ligação a um local geográfico específico. A ETG é um sistema de 
rotulagem, não constituindo uma protecção dos direitos de 
propriedade intelectual. Os seus objectivos específicos são de ajudar 
os produtores de produtos tradicionais para comunicar aos 
consumidores o valor acrescentado decorrente dos atributos dos seus 
produtos, bem como a salvaguarda dos métodos tradicionais de 
produção e receitas.  

 
Com base no acima exposto, os principais objectivos do quadro IG/ETG são, 
portanto, os seguintes:  
 
1. salvaguardar a integridade do mercado interno, 
 
2. estabelecer uma concorrência leal para agricultores e produtores, 
 
3. assegurar uma protecção uniforme dos nomes, em particular das indicações 
geográficas como DPI, 
 
4. proporcionar um retorno justo aos agricultores e produtores, 
 
5. contribuir para a economia rural, 
 
6. fornecer aos consumidores informações claras e fiáveis sobre o produto em 
questão. 
 
 
Além disso, os quatro conjuntos de regras da UE para os sistemas de qualidade da 
UE estabelecem os seguintes objectivos específicos por sector: 
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: os objectivos específicos de protecção das 
denominações de origem e das indicações geográficas são garantir um retorno justo 
para agricultores e produtores tendo em conta a qualidade e características de um 
determinado produto, ou do seu modo de produção e fornecer informações claras 
sobre produtos com características ligadas à origem geográfica, permitindo assim 
aos consumidores fazer escolhas de compra mais informadas.  
 
Os objectivos específicos das especialidades tradicionais garantidas é ajudar os 
produtores de especialidades tradicionais a salvaguardar os métodos tradicionais de 
produção e receitas e para comunicar aos consumidores os atributos de valor 
acrescentado do seu produto. 
 
- : a legislação actual visa proteger os interesses legítimos de consumidores 
e produtores, assegurando o bom funcionamento do mercado interno e fornecer 
informações sobre a autenticidade dos produtos de qualidade. 
 
- : os objectivos específicos estabelecidos no regulamento são 
a preservação dos métodos tradicionais de produção, a prevenção de práticas 
enganosas, a realização da transparência do mercado e da concorrência leal entre 
produtores, e alcançar um elevado nível de protecção do consumidor.  
 
- : os objectivos específicos são a 
preservação de um certo padrão de qualidade, a prevenção de práticas enganosas, 
a realização do mercado interno, a transparência e concorrência leal entre 
produtores e a realização de um elevado nível de protecção dos consumidores 
 
 
Com base nestes objectivos, apresenta-se a seguir uma lógica geral de 
intervenção23, estabelecendo necessidades, objectivos, entradas, actividades, 
resultados e impactos. O objectivo de "contribuir para a economia rural" é 
abrangido pelos outros objectivos, tais como assegurar um retorno justo para os 
agricultores. 
 
 

 
23 NT – Tradução deste quadro inserida como anexo I 
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3. VISÃO GERAL 

Esta secção dá uma visão geral do número e da importância económica das IG e 
das ETG. Explica o procedimento de candidatura e registo e a execução24 e controlo 
dos sistemas de IG e ETG ao longo dos mercados, a jusante e a montante. 
 
Os dados estatísticos nesta secção sobre o número de nomes registados referem-se 
à situação de 1 de Janeiro de 2021, enquanto o estudo de apoio à avaliação sobre 
IG/ETG25 teve como data-limite  1 de Janeiro de 2020. Isto permite ilustrar a 
dinâmica do sector IG/ETG com informações mais actualizadas. Os dados 
económicos (obtidos de um estudo externo sobre o valor acrescentado das IG26) 
referem-se ao ano 2017. 
 

 
24 NT – Por implementação entenda-se todo o trabalho de desenvolvimento do Agrupamento e do Caderno de 
Especificações bem como a comercialização, promoção e defesa dos produtos e dos nomes dos produtos desde a 
produção até ao mercado 
25  Evaluation support study on geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the EU, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9- 01aa75ed71a1/language-en 
26 Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities 
guaranteed (ETGs) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe- 11ea-aea8-
01aa75ed71a1 
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3.1. Descrição da  situação actual 

3.1.1. Dados sobre IG e ETG 

Em Janeiro de 2021, o registo de indicações geográficas da UE, eAmbrosia, 
abrangia 3 306 IG e 64 ETG. 
 
Além disso, a UE celebrou 34 acordos bilaterais27 com países terceiros, protegendo 
1 593 IG não comunitárias com mais 777 IG não comunitárias ainda em avaliação. 
Através destes acordos, as IG da UE são igualmente protegidas nos países 
parceiros, totalizando mais de 40 000 casos de IG da UE protegidas em países não 
comunitários 
 Figura 2. IG e ETG registadas por Estados-Membros da UE e países não pertencentes à UE - Janeiro 
202128 

 
Durante o período de 2010 a 2020, o número de nomes de IG registados aumentou 
27%, o número de nomes de ETG registados duplicou, mas ainda representa apenas 
2% de todos os nomes de produtos registados. 
 

 
27 As denominações protegidas ao abrigo de acordos comerciais bilaterais não são abrangidas pelo âmbito desta 
avaliação actual. 
28 As indicações geográficas não comunitárias registadas abrange apenas os registos de nomes a nível da UE através 
de pedidos directos, embora mais nomes estejam a ser protegidos ao abrigo de acordos comerciais bilaterais (1 593), 
não sendo abrangidos pelo âmbito desta avaliação. 
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Figura 4 Repartição das IG e ETG por sector - Janeiro 2021 

 
 
Em termos de variedade de produtos, o mais diversificado é o sector dos produtos 
agrícolas e alimentares, abrangendo 28 categorias de produtos29. No total, 1443 
nomes IG/ETG estão registados neste sector. O número relativo a frutas e vegetais 
(403) é quase equivalente ao total combinado para produtos à base de  carne e 
queijos (429). Esta diversidade de categorias oferece amplas escolhas de produtos 
e reflecte as preferências dos consumidores.  
 

 
29 Reg. 1151/2012- Anexo IX 
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Figura 5 Categorias de produtos de IG e ETG agro-alimentares - Janeiro 202130 
 

3.1.2. Importância das IG/TIG: Panorama económico 

 
O valor total das vendas de produtos com IG/ETG em 2017 foi estimado em 77,15 
mil milhões de euros na UE-28 (74,76 mil milhões de euros, excluindo ETG), 
representando 7% (6,8% excluindo ETG) do total das vendas de alimentos e 
bebidas (1 101 mil milhões de euros na UE28)31. Isto está longe de ser um nicho de 
mercado. 
 
As exportações de produtos IG/ETG para países terceiros em 2017 foram 
estimadas em 17,03 mil milhões de euros (16,95 mil milhões de euros, excluindo 

 
30 Duas IG pertencem a duas categorias de produtos, pelo que são contadas em ambas as categorias 
31 Estudo sobre o valor económico dos sistemas de qualidade da UE, indicações geográficas (IG) e especialidades 
tradicionais garantidas (ETG) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe- 11ea-aea8-
01aa75ed71a1 
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ETG), cobrindo 15,5% (15,4%, excluindo ETG) do comércio de alimentos e 
bebidas da UE, considerando que o comércio da UE do sector global de alimentos 
e bebidas representou 110 mil milhões de euros32. 
 
Em 2010-2017, as vendas no âmbito das IG/ETG aumentaram mais rapidamente 
do que em todo o sector dos alimentos e das bebidas. Esta tendência é observada 
tanto a nível da UE como fora da UE. Contudo, isto não se aplicou a todas as IG;  
o valor das vendas de 64% das IG cresceu durante o período 2010-2017, enquanto 
se manteve estável para 3% e diminuiu para 33% das IG. Além disso, as 
exportações de IG aumentaram em menor medida do que as exportações não-IG33 

Figura 6 Valor de vendas e número de nomes registados por sistemas de IG e ETG (2017) 

 
32 Idem a nota anterior 
33 Idem notas anteriores 
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Figura 7 Evolução do valor das vendas de IG e ETG e do número de nomes registados (apenas nos Estados-
Membros da UE), em mil milhões de euros 
 

A taxa média do preço-prémio para produtos IG/ETG na UE-28 foi estimada em 
2017 em 2,07. Esta taxa de preço-prémio indica que o valor das vendas de produtos 
com IG/ETG foi em média (ponderada) 2,07 vezes superior ao valor das vendas de 
produtos comuns34 comparáveis, sem direito ao uso da IG/ETG. Tanto os vinhos 
com indicação geográfica como as bebidas espirituosas com indicação geográfica 
obtiveram preços muito mais elevados do que produtos standard comparáveis. O 
preço-prémio mais elevado era para vinhos (2,85) e o mais baixo para produtos 
alimentares (1,5). Além disso, observa-se uma menor volatilidade de preços do que 
para o sector não IG. 
 
……. 

 
34 Para produtos agrícolas e alimentares, o grupo de comparação consistiu em todos os tipos de produtos (presunto 
curado, queijo duro, maçãs, etc.). Para os vinhos, apenas foi estimado um preço de referência para o vinho não IG 
em cada Estado-Membro. No sector das bebidas espirituosas, foram utilizadas sete classes de bebidas espirituosas 
Prodcom (whisky, vodka, gin e Genebra, rum, aguardente de frutos, aguardente obtida a partir de vinho de uva 
destilado e outras bebidas espirituosas). No caso de não existir uma referência para os preços-padrão, o preço -
prémio foi estimado com base na diferença de preço (entre um produto IG e um produto padrão) para produtos IG 
comparáveis no Estado-membro ou num Estado-membro vizinho. Fonte: Estudo sobre o valor económico dos 
sistemas de qualidade da UE, indicações geográficas (IG) e especialidades tradicionais garantidas (ETG). 
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3.2. Execução a nível nacional e da UE 

3.2.1. Processo de pedido de registo 

 
O processo de pedido de novos registos de IG/ETG e alterações ao caderno de 
especificações tem duas etapas: começa no país de origem com a apresentação de 
um pedido por um agrupamento de produtores35 ("o requerente") às autoridades 
nacionais, para avaliação a nível nacional. Este procedimento nacional preliminar 
inclui o exame do pedido, seguido da sua publicação para oposição36. Se a decisão 
for favorável, o processo do pedido é enviado à Comissão. 
 
O pedido é sujeito a um procedimento de controlo a nível da UE, que consiste numa 
avaliação pela Comissão, seguida da sua publicação para oposição no Jornal Oficial 
da União Europeia - Série C.  
 
Se não for recebida qualquer notificação de oposição, o nome é registado a nível 
da UE na série L do Jornal Oficial. Em caso de oposição, com base no resultado do 
processo de oposição, o nome é registado ou rejeitado. 
 
A denominação registada, juntamente com a sua documentação de apoio e com as 
subsequentes alterações aprovadas, caso existam, é tornada pública no registo de 
IGs da UE, eAmbrosia 37. 
 
3.2.2. Controlos e execução38  
 
A utilização e os controlos são fundamentais para a implementação efectiva das 
IG/ETG em cada fase da cadeia de valor (por exemplo, produção, preparação, 

 
35 Um agrupamento de produtores de IG é definido como "qualquer associação, independentemente da sua forma 
jurídica, composta principalmente por produtores ou transformadores que trabalham com o mesmo produto" 
designado como IG para os produtos agrícolas e para os géneros alimentícios. No entanto, tal definição não está 
incluída nas outras legislações sectoriais, nem são definidas as tarefas dos agrupamentos de produtores. 
36 No caso de candidaturas directas feitas a partir de países terceiros, esta primeira etapa do procedimento pode ser 
diferente 
37 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality- labels/geographical-
indications-register/# 
38 NT –Por implementação entenda-se todo o trabalho de desenvolvimento do Caderno de Especificações bem como 
a comercialização, promoção e defesa dos produtos e dos nomes dos produtos desde a produção até ao mercado 
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distribuição, colocação no mercado): desde a conformidade com o Caderno de 
Especificações do produto (mercado a montante 39) até ao respeito das IG enquanto 
direitos de propriedade intelectual colocados no mercado e à prestação de 
informações fidedignas aos consumidores (mercado a jusante40). 
 
O quadro de controlo e utilização das IG/ETG, tal como definido na legislação da 
UE, é uma combinação de regras específicas:  
 
- o Regulamento de Controlo Oficial (RCO) (UE) n.º 2017/625 e a Directiva 
2004/48/CE relativa ao respeito dos direitos de propriedade intelectual (IPRED). 
 
O RCO aplica-se aos controlos oficiais de conformidade sobre a utilização e 
rotulagem de produtos com DOP, IGP e ETG, enquanto o IPRED exige que os 
Estados-Membros prevejam medidas, procedimentos e recursos para assegurar que 
os DPI sejam aplicados no mercado, a jusante. 
 
Além disso, as regras específicas de controlo são pormenorizadas em cada 
regulamentação sectorial específica em matéria de IGs.41 
 
O gráfico abaixo fornece uma visão geral dos principais elementos de 
controlo/execução nos sectores a montante e a jusante ao abrigo da legislação 
aplicável. 
 
A organização mais frequente nos Estados-Membros é uma administração central 
responsável pela supervisão de todo o processo de controlo sobre a cadeia de valor, 
com algumas excepções de organizações regionalizadas (por exemplo, em 
Espanha). A autoridade central competente (ACC) pode delegar partes da 
responsabilidade a outras autoridades competentes (AC) e certas tarefas de 
controlo a nível do produtor podem ser executadas por organismos delegados 
(OD). No entanto, os controlos do mercado (a jusante) não podem ser 

 
39 Ao nível da produção 
40 Ao nível do mercado 
41 A legislação sectorial em matéria de IG define as regras de verificação do cumprimento do caderno de 
especificações, antes da colocação do produto no mercado; verificação da utilização correcta das denominações 
registadas no mercado (produtos agro-alimentares e bebidas espirituosas); prevenção ou cessação da utilização ilegal 
de DOP e IGP em produtos comercializados nos seus territórios (vinhos e bebidas espirituosas) dentro da UE. 
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delegados em organismos delegados. Esta estrutura geral varia de um Estado 
Membro para outro. 
 
Figura 9 – Controlo e execução das IGs42 

4. METODOLOGIA DESTE ESTUDO 

 
………………. 
 

5. ANÁLISE E RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO 

Esta secção apresenta a avaliação do desempenho dos actuais sistemas de IG e 
ETG. A avaliação baseia-se nos cinco critérios de avaliação da eficácia, eficiência, 
relevância, coerência e valor acrescentado da UE. 
 

5.1. Eficácia 

 
Esta secção avalia se os actuais sistemas de IG e ETG foram eficazes na consecução 
dos seus objectivos. Os seis objectivos principais dos sistemas são analisados em 
subsecções dedicadas. Em primeiro lugar, é avaliado o impacto dos sistemas de IG 
e ETG no funcionamento do mercado interno (Secção 5.1.1). A eficácia dos 
sistemas de registo, aplicação e controlo da IG/ETG é analisada no âmbito da 
concorrência leal para agricultores e produtores (Secção 5.1.2), seguida da análise 

 
42 NT – Tradução deste Quadro inserida como Anexo II  
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da protecção dos direitos de propriedade intelectual da IG (Secção 5.1.3). O 
objectivo de retorno justo para agricultores e produtores é avaliado em termos de 
vantagem competitiva e distribuição dos benefícios ao longo da cadeia de valor 
(Secção 5.1.4). Esta análise é complementada pela medição da contribuição para as 
economias rurais em termos de melhoria dos rendimentos dos agricultores e do 
emprego (Secção 5.1.5). O último ponto de vista abrange a eficácia dos regimes no 
fornecimento aos consumidores de informação clara e fiável sobre produtos 
IG/ETG (Secção 5.1.6). A última secção (Secção 5.1.7) trata da salvaguarda dos 
métodos tradicionais de produção e receitas, e é específica para as ETG. 
 
 

 
Figura 10 - Visão geral sobre a eficácia da análise  

 

5.1.1. Integridade do mercado interno 

 
Globalmente, a política do mercado interno visa garantir a livre circulação de 
mercadorias, capitais, serviços e mão-de-obra dentro da UE. O valor total das 
vendas de produtos IG/ETG representou 7% do total das vendas de alimentos e 
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bebidas em 2017. As vendas de IG/ETG aumentaram em mais de 40% entre 2010 
e 201743. 
 
O aumento global do valor das vendas deve-se em parte a mudanças ocorridas entre 
2010 e 2017, em particular a adesão da Croácia e a inclusão das IG e ETG 
registadas nesse período, representando globalmente 21% do aumento do valor.  
Além disso, foi observado um aumento importante para os vinhos franceses e 
italianos, que, em conjunto, representam 30 % do crescimento entre 2010 e 2017. 
Os mercados nacionais foram dominantes, representando 58% do valor total das 
vendas em 2017, enquanto o comércio intracomunitário foi estimado em 20% 
(portanto, 78% do comércio de IG/ETG teve lugar no mercado da UE). Isto sugere 
que os sistemas de IG e ETG têm um efeito positivo no mercado interno, 
fornecendo uma referência comum para o comércio e assegurando o mesmo nível 
de protecção e autenticidade dos produtos. Mostra também que o quadro é eficaz 
no reforço do comércio de produtos com IG. 
 
O Regulamento da OCM44 (para mais pormenores, secção 5.4.4 Organização 
Comum de Mercado) contém disposições específicas que permitem a gestão da 
oferta pelos produtores de queijo e de presunto45 com DOP/IGP. Como delineado 
no artigo 150º do Regulamento da OCM, os produtores e Agrupamentos de 
operadores na acepção do nº 2 do artigo 3º do Regulamento (UE) 1151/2012 são 
autorizados, sob certas condições e por um período de tempo limitado, a estabelecer 
acordos para regular o fornecimento de queijos com DOP/IGP. O objectivo de tais 
derrogações é permitir que os produtores adaptem a sua oferta à procura do 
mercado, a fim de assegurar uma elevada qualidade e valor acrescentado das 
DOP/IGP no mercado, o que é particularmente importante para as regiões rurais 
vulneráveis. Ao facilitar o reconhecimento da qualidade dos produtos, bem como 
ao permitir um certo grau de concentração da oferta, o poder de negociação dos 
agricultores face aos transformadores é reforçado. 
 

 
43 Com base no Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional 
specialties guaranteed (ETGs), AND-I for the DG AGRI, 2019 – https://ec.europa.eu/info/food-farming- 
fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cmef/products-and-markets/economic-value-eu-quality- 
schemes-geographical-indications-gis-and-traditional-specialities-guaranteed-ETGs_en 
44 Regulamento (UE) Nº 1308/2013 q u e  e s t a b e l e c e  a  o r g a n i z a ç ã o  c o m u m  d e  m e r c a d o  
p a r a  o s  p r o d u t o s  a g r í c o l a s . 
45 Artigos 150 e  170 d o  Regulamento (UE) Nº 1308/2013  
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5.1.2. Concorrência leal para agricultores e produtores 

 
O principal objectivo das regras de concorrência da UE é permitir o bom 
funcionamento do mercado interno como motor fundamental para o bem-estar dos 
cidadãos, empresas e sociedade em geral da UE. Para este fim, o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE) contém regras que visam evitar 
restrições e distorções da concorrência no mercado interno. No contexto desta 
avaliação, a apreciação deste objectivo compreende, em primeiro lugar, a análise 
da homogeneidade dos procedimentos de registo e, em segundo lugar, os controlos 
entre os diferentes Estados-Membros. Controlos eficazes em todas as fases (dos 
agricultores aos consumidores) garantem que os agricultores/produtores 
envolvidos nos sistemas de IG e ETG não concorram no mercado com outros 
produtores que utilizam as denominações protegidas sem cumprirem as regras da 
IG/ETG. 
 

Exame realizado a nível da UE e a nível nacional 

Como detalhado na secção 3.2.1 Procedimento de registo, aplica-se um 
procedimento de dois níveis, em que os pedidos são enviados primeiro às 
autoridades nacionais para um procedimento nacional preliminar. A maioria dos 
Estados-Membros dispõe de um enquadramento nacional para a implementação 
das IG e ETG. Com base no inquérito às autoridades nacionais realizado pelo 
contratante externo no contexto do estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG, 22 
Estados-Membros indicaram que foram estabelecidas regras nacionais relativas às 
IG/ETG e cinco indicaram que não existiam regras adicionais às da UE. As regras 
nacionais46 abrangem principalmente os procedimentos de registo, alteração e 
cancelamento. 
 

 
46 NT – Em Portugal não existem praticamente regras nacionais, pelo menos para os sectores agro-alimentar,  bebidas 
espirituosas não vínicas e vinhos aromatizados, já que apenas é conhecido um mero procedimento operativo da 
DGADR, sem força legal e com muitos erros técnicos e omissões várias, consoante já se assinalou junto do 
Ministério da Agricultura, por diversas vezes. Ver TT - 65 Processo administrativo de registo de um NOME como 
DO ou como IG ou como ET – Disposições existentes em Portugal e sugestões e críticas da QUALIFICA/oriGIn 
PORTUGAL  ver em https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 
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Os procedimentos a nível nacional diferem de um Estado Membro para outro. 
Aqueles com uma longa tradição de sistemas de qualidade tendem a ter 
procedimentos mais rigorosos para os pedidos (por exemplo, estudo económico 
adicional e envolvimento de uma comissão de inquérito específica em França, 
avaliação organoléptica para vinhos na Hungria, duplo escrutínio a nível regional 
e nacional em Espanha). Estes requisitos mais rigorosos são frequentemente 
contrabalançados por um apoio mais forte aos produtores por parte da 
administração pública destes Estados-Membros. 
 
 
O estudo de apoio às avaliações sobre IG/ETG concluiu que o quadro jurídico 
permite uma concorrência justa para agricultores e produtores envolvidos em 
cadeias de valor IG/ETG através do escrutínio dos pedidos a nível da UE, o que 
garante a homogeneidade de tratamento dos pedidos apresentados pelos diferentes 
Estados-Membros.  
 

Com base no acima exposto, o exame de segundo nível a nível da UE 
é globalmente considerado como justo e homogéneo. 
 

 

Organização dos controlos e sua eficácia 

 
Como sublinhado na Secção 3.2.2 Execução e controlos, a execução e os controlos 
são fundamentais para a implementação eficaz dos sistemas de IG e ETG. A 
avaliação confirma que a organização geral e a execução de controlos pode ser 
considerada eficaz, com uma melhor efectividade nas fases de produção e 
processamento do que no sector a jusante. Por conseguinte, o quadro regulamentar 
e os procedimentos de controlo fornecem garantias suficientes para assegurar que 
os agricultores e transformadores envolvidos em sistemas de IG/ETG gozem de 
protecção adequada contra outros produtores que utilizem as denominações 
protegidas sem cumprirem estas regras ou se envolvam noutros tipos de práticas 
ilegais. 
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De acordo com o inquérito das autoridades nacionais no contexto do estudo de 
apoio à avaliação sobre IG/ETG, a percentagem média de operadores controlados 
é mais elevada nas fases de produção e de preparação do que nas fases a jusante da 
cadeia de valor (grossistas e retalhistas), como se detalha a seguir. 
 
Além disso, o inquérito das autoridades nacionais confirmou que a frequência do 
controlo na fase de exploração agrícola atinge 100% por ano em vários Estados-
Membros para os produtos agro-alimentares com IG (71% no sector do vinho).  
 
Contudo, permanece muito limitada noutros Estados-Membros com taxas tão 
baixas como 0,6% para os produtos agro-alimentares com IG e 5% no sector do 
vinho. Na fase de preparação,  a frequência dos controlos varia entre 25% e 100% 
por ano para todos os produtos, enquanto na fase de venda por grosso e a retalho a 
frequência dos controlos varia entre 0 e 35% na maioria dos casos. Apenas um 
Estado-Membro forneceu dados para as vendas on line, com uma frequência de 
controlo de 5%. 
 
Relativamente à eficácia dos controlos, o estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG 
sublinha que os controlos são eficazes, com controlos mais eficazes no sector a 
montante. A menor eficácia nas fases a jusante está relacionada com o grande 
número de intervenientes envolvidos (qualquer retalhista ou restaurante pode 
utilizar qualquer produto com IG/ETG). Isto é confirmado pelos estudos de caso e 
pelo inquérito aos Agrupamentos de produtores, no qual 85% dos inquiridos 
consideraram que os controlos na fase de exploração e transformação eram 
eficazes, enquanto 48% sentiram o mesmo em relação aos controlos na fase de 
venda por grosso. Este nível inferior de confiança nos controlos é observado em 
todas as fases do sector a jusante. 
 

Completely 
agree 

Somewhat 
agree 

Neutral Somewhat 
disagree 

Completely 
disagree 

Production stage 60% 36% 4% 0% 0% 
Processor stage 52% 48% 0% 0% 0% 
Wholesale stage 22% 48% 26% 4% 0% 
Retailer stage 33% 50% 13% 4% 0% 
Online sales 23% 32% 23% 18% 5% 

 
Quadro 2. Eficácia dos controlos das IG/TSG - opinião das autoridades nacionais 
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As autoridades nacionais concordaram que, em geral, os controlos são total ou 
parcialmente eficazes, mas sublinharam os limites dos controlos das IG e ETG para 
as vendas on line. 18% das autoridades nacionais não tinham qualquer opinião 
sobre a eficácia dos controlos das vendas on line. 
 

Para responder à necessidade clara das autoridades de controlo e dos 
produtores de um melhor e mais fácil acesso à informação sobre IG, o portal 
GIview47 foi lançado em Novembro de 2020.  

 
Com entradas para todas as IG protegidas na UE48, o seu principal objectivo é 
aumentar a transparência, assegurar a disponibilidade pública da informação, 
e melhorar a aplicação dos DPI.  

 
Também dará aos representantes das IG acesso ao Portal de Aplicação 
da Propriedade Intelectual da UE (IPEP), permitindo-lhes, entre outros, 
apresentar um pedido de intervenção aduaneira (AFA) e ter contacto 
directo com autoridades antifraude, alfândegas e polícia. 

 
Em resumo, a organização geral e a execução de controlos asseguram uma 
protecção suficiente dos direitos de propriedade intelectual, com deficiências 
particulares no que diz respeito ao sector a jusante e às vendas on line. 
 

5.1.3. Protecção dos direitos de propriedade intelectual 

 
Em geral, a propriedade intelectual inclui todos os direitos exclusivos das criações 
intelectuais, por exemplo, marcas registadas, patentes, direitos de autor, etc. Neste 
contexto, as IG identificam um produto e indicam a sua origem territorial com base 
na qual o direito é concedido, justificando-se  
 
1) as qualidades distintivas, ou  
 
2) a reputação do produto que ostenta a IG, ambas ligadas ao referido território.  

 
47 https://www.tmdn.org/giview/ 
48 Incluindo as IG protegidas ao abrigo dos acordos bilaterais, que não estão incluídas no registo de IGs da UE 
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Uma característica importante do sistema de IG é que confere uma forma 
colectiva de direito de propriedade intelectual (DPI), concedendo aos 
produtores de uma área geográfica definida o direito de utilizar o nome 
registado se cumprirem o Caderno de Especificações. Esta característica é 
diferente das marcas comerciais em geral, uma vez que estas últimas 
conferem um direito exclusivo ao proprietário. 

 
O quadro regulamentar da UE49 destina-se a proporcionar protecção contra a 
fraude, contrafacções e práticas enganosas. Os nomes de produtos registados como 
IG a nível da UE são legalmente protegidos contra  
 

(i) utilização para produtos idênticos e comparáveis,  
(ii) utilização para produtos não comparáveis, mas que exploram a reputação 

da IG,  
(iii) evocação, utilização indevida e imitação em produtos ou serviços, e  
(iv) qualquer outra indicação enganosa e práticas enganosas50 

 
 

Além disso, os nomes reconhecidos como indicação geográfica são protegidos ex 
officio. Isto implica que os Estados-membros devem tomar as medidas 
administrativas e judiciais adequadas para impedir ou pôr termo à utilização ilegal 
das denominações registadas dos produtos que são produzidos ou comercializados 
nos Estados-membros. Por conseguinte, a legislação da UE prevê um elevado nível 
de protecção dos nomes reconhecidos como IG. 
 
Controlo e implementação dos direitos das IG, incluindo a Internet e o comércio 
electrónico 
 
Para que os nomes reconhecidos como IG possam beneficiar do elevado nível de 
protecção legal, deve existir um sistema robusto de controlo e execução em toda a 
UE. Embora as regras gerais de tal sistema estejam estabelecidas na legislação da 

 
49 Regulamento de Controlo Oficial (OCR) (UE) n.º 2017/625 e a Directiva 2004/48/CE relativa ao respeito dos 
direitos de propriedade intelectual (IPRED) e as quatro legislações sectoriais sobre IG 
50 NT - Artigo 13 (1) do Regulamento (UE) n.º 1151/2012; artigo 103 (2) do Regulamento (UE) n.º 1308/2013; 
artigo 16 do Regulamento 110/2008; artigo 20 (2) do Regulamento 231/2014. NT: estas disposições foram 
aprofundadas pelo Reg 2021 2117, contemplando também a protecção contra a diluição e o enfraquecimento 
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UE, a organização e execução são da competência dos Estados Membros. 
Consequentemente, vários sistemas estão a ser implementados entre os Estados 
Membros. 
 
No que respeita aos tipos de não conformidade, o inquérito das autoridades 
nacionais sugere que a maioria das infracções comuns detectadas diferem em 
grande medida em função dos tipos de produtos abrangidos. As principais 
infracções comunicadas dizem respeito: às regras de produção de produtos 
agrícolas e alimentares; à utilização indevida de denominações protegidas para os 
vinhos e produtos vitivinícolas aromatizados; aos requisitos de rotulagem das 
bebidas espirituosas e dos produtos vitivinícolas aromatizados. 
 
Embora a análise do estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG tenha constatado 
que, em geral, os procedimentos de controlo são efectivamente aplicados, foram 
identificadas algumas deficiências que apontam para uma menor eficácia dos 
controlos no mercado em comparação com as fases a montante, incluindo mercados 
de exportação e vendas on line (ver secção 5.1.2). 
 
Foram identificadas as seguintes razões para esta menor eficácia: 
 
- Grande número de operadores a jusante (retalhistas, grossistas, etc...) e uma 
diminuição da percentagem de operadores controlados nestas fases a jusante 
 
- Dificuldades em realizar controlos eficientes das vendas on line. 
 
As IG são vulneráveis às vendas incorrectas, em particular nos mercados on line a 
que os consumidores da UE têm pronto acesso. De acordo com um estudo de 
201651, o mercado de infracções a IGs da UE totalizou aproximadamente 4,3 mil 
milhões de euros em 2014, representando 9% do total do mercado de produtos com  
IG da UE para esse ano. Os consumidores da UE são directamente afectados com 
um prejuízo de 2,3 mil milhões de euros por ano. O mesmo relatório cita infracções 

 
51 Infringement of protected geographical indications for wine, spirits, agricultural products and foodstuffs in the 
European Union, EUIPO Study, April 2016  https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Geographical_indications_report/geographica
l_indications_report_en.pdf 
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de dados de controlo franceses, por tipo de retalhista, os quais indicam que a escala 
de infracções através da Internet é o dobro da média. 
 
A execução de controlos oficiais e a aplicação dos direitos das IG permitem um 
bom nível de protecção contra a utilização indevida de nomes de IG a nível da UE. 
A avaliação no estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG revelou igualmente, com 
base no inquérito aos agrupamentos de produtores, que os controlos na fase de 
mercado são mais eficazes nos Estados-Membros de produção do que nos mercados 
intra e extracomunitários. 
 
A legislação da UE abrange a utilização indevida de nomes protegidos na Internet. 
Esta protecção centra-se na "utilização comercial" e "comparativa" ou "publicidade 
enganosa", mas não no registo de um nome de domínio52. Os nomes de domínio 
idênticos ou semelhantes às IG são na sua maioria registados sem qualquer 
reconhecimento de direitos de IG anteriores e podem funcionar em detrimento tanto 
dos consumidores como dos produtores. 
 
Em 2011, a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), 
responsável pela gestão do sistema de nomes de domínio (DNS) 53decidiu aumentar 
o número possível de nomes de domínio, permitindo assim extensões como 
".wine", ".beer" ou mesmo ".champagne".  
 
No entanto, as IG não são consideradas como um título de DPI válido pela entidade 
responsável pela regulação dos litígios sobre nomes de domínio:  “Política 
Uniforme de Resolução de Litígios sobre Nomes de Domínio# (UDRP). 
 
A UDRP considera apenas as marcas comerciais como Direitos de Propriedade 
Intelectual (DPI). Como resultado, a defesa dos DPI para as IG é muito fraca ao 
nível da Internet. O caso Champagne vs Steven Vickers (Processo da OMPI nº 

 
52 Comentário da UE à pergunta 3 da Compilação das respostas ao questionário II sobre a utilização/uso das 
indicações geográficas, nomes de países e termos geográficos na Internet e no DNS, 19 de Outubro de 2018, OMPI 
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_40/sct_40_6_prov_2.pdf 
 
53 A ICANN gere em especial os domínios genéricos de topo (gTLD) (como ".com", ".org",...) e o sistema de código 
de país (cc) TLD (como ".fr", ".it",...) 
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DCO2011-0026) ilustra que o estatuto de IG não foi suficiente para impedir o 
registo do domínio "champagne.com"54. 
 
 
Em conclusão, no que diz respeito à protecção dos direitos de propriedade 
intelectual, a avaliação confirma que os nomes das IG beneficiam de um elevado 
nível de protecção jurídica na UE. A eficácia da organização e execução de 
controlos nos Estados-Membros assegura um bom nível de protecção contra a 
utilização indevida de nomes de IG. No entanto, as diferenças na execução podem 
causar dificuldades quando se trata de fazer respeitar os DPI dos produtores fora 
do Estado Membro de produção. Além disso, as IG e as ETG cobrem uma vasta 
gama de produtos e são vendidas através de vários pontos de venda (incluindo on 
line), o que dificulta ainda mais a sua protecção eficaz. A investigação documental 
produziu informação limitada sobre os controlos dos produtos com IG/TSG 
vendidos on line. Para concluir, a implementação dos DPI e a utilização de nomes 
de IG em nomes de domínio na Internet continua a ser um problema. Uma melhor 
utilização de ferramentas digitais poderia facilitar os procedimentos de controlo 
(por exemplo, registo automático após a validação dos pedidos de registo, 
plataformas on line para acompanhar o processo de registo).55 
 

5.1.4. Retorno justo para agricultores e produtores 

O artigo 39 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) 
estabelece os objectivos específicos da PAC. Um dos objectivos é assegurar um 
nível de vida equitativo para agricultores. Este objectivo reflecte-se também nos 
objectivos dos sistemas de IG e ETG - o retorno justo para os agricultores. Esta 
avaliação verifica  se os sistemas dão aos agricultores e produtores uma vantagem 
competitiva e como os benefícios são distribuídos ao longo da cadeia de valor. 
 
Em geral, uma vantagem competitiva é uma posição de mercado favorável que 
pode proporcionar uma empresa com mais clientes e maiores lucros. É a base sobre 

 
54 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_is_geo_ge_19/sct_is_geo_ge_19_p3.pdf and https://www.dpf-
law.com/wp-content/uploads/2014/03/GI_gTLDs_JAN2016_WEB_VERSION.pdf 
55 Evaluation support study on GI/TSG 
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a qual a marca, produto ou serviço é percebido como superior aos seus 
concorrentes. Esta avaliação mede a vantagem competitiva em termos de  
 

(i) um possível preço-prémio,  
(ii) rentabilidade,  
(iii) estabilidade de preços, e  
(iv) outros activos, tais como a relação entre IG e turismo. 

 

Preço-prémio 

 
Tanto o estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG (baseado em estudos de casos, 
um inquérito a Agrupamentos de produtores e investigação documental) como o 
estudo sobre o valor económico dos sistemas de qualidade da UE, encontraram 
provas de existência de um preço-prémio56 para as IG e as ETG. Como indicado na 
Secção 3.2, a taxa média do preço-prémio57 para produtos com IG, em 2017, foi 
estimada em 2,07, ou seja, em média, o valor das vendas de produtos com IG/ETG 
foi 2,07 vezes superior ao de produtos não IG/ETG comparáveis58. A análise tem 
algumas limitações, uma vez que vários factores externos podem também 
contribuir para as diferenças de preços, dependendo do produto59. 
 
Embora o nível de preços-prémio possa variar significativamente de um produto 
para outro, dependendo do ambiente económico do produto, do sector e do Estado-
Membro, bem como da estratégia implementada pelos operadores, o inquérito aos 
agrupamentos de produtores concluiu que o registo de uma  IG é considerado como 
resultando numa melhoria dos preços na fase final do produto (para 56% dos 
inquiridos) e na fase agrícola (para 55% dos inquiridos). Estudos de caso e 
investigação documental indicaram que, em mais de metade dos casos analisados, 
os intervenientes receberam rendimentos mais elevados das cadeias de valor IG do 

 
56 Cálculo do preço-prémio: o preço de cada produto com IG/ETG é comparado com o preço de um produto 
semelhante sem direito ao uso de uma IG/ETG (isto é, produtos standard) 
57 Taxa de preço-prémio é a agregação do preço-prémio de cada indicação geográfica, ponderada pelo volume 
comercializado 
58 Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities 
guaranteed (ETGs) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe- 11ea-aea8-
01aa75ed71a1 
59 A investigação adicional sobre tais factores não fez parte do estudo. 
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que das cadeias de valor não IG. Embora um preço-prémio não signifique 
necessariamente uma maior rentabilidade, pode levar a margens mais elevadas ou 
a uma melhor posição comercial. Em particular, o preço-prémio pode cobrir as 
despesas adicionais ligadas a métodos de produção específicos, e a qualidade 
(resultante das despesas adicionais), tal como autenticada através da protecção do 
nome, permite aos produtores entrar em novos mercados. 
 
Um preço-prémio confere uma vantagem competitiva, uma vez que permite aos 
produtores de produtos com IG/ETG cobrir os custos adicionais, envolvidos na 
garantia do nível de qualidade e no cumprimento das especificações da IG/ETG. 
Mesmo que o preço-prémio apenas cubra os custos adicionais, a investigação sobre 
tais factores não fazia parte do estudo. A vantagem competitiva também abre 
oportunidades de venda que advêm de ter um produto diferenciado (produtos de 
gama média ou alta) no mercado. 
 

Rentabilidade 

 
O estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG encontrou uma associação (ou 
correlação) claramente positiva entre as IG e a rentabilidade dos agricultores e dos 
transformadores60 em alguns Estados-Membros (Itália, Espanha e Portugal) e uma 
ligação menos clara noutros (Bulgária e Grécia) com base na análise de dados do 
RICA61. Por exemplo, as explorações agrícolas com IG tendem a fornecer mais 
produção por hectare e mais rendimento líquido/hectare agrícola, 
independentemente da dimensão da exploração. Esta diferença é ainda mais 
acentuada à medida que as explorações agrícolas se tornam maiores62. 
 

 
60 A rentabilidade refere-se a um rendimento líquido positivo do produtor, ou seja, a capacidade de este utilizar os 
seus recursos para gerar receitas superiores às suas despesas. No contexto desta avaliação, foi medida com base em 
dados do RICA, por exemplo, produção/hectare, rendimento líquido/hectare da exploração, rendimento 
líquido/hectare da exploração, entrada de mão-de-obra/hectare 
61 A análise visava comparar amostras de explorações vitícolas que não produzem uvas com IG e/ou vinho  com as 
explorações vitícolas que produzem vinhos com IG. A análise foi realizada em sete Estados-Membros: Bulgária, 
Grécia, Espanha, Hungria, Itália, Portugal e Roménia. A mediana foi utilizada para comparação em vez da média, 
uma vez que a distribuição dos rácios analisados é altamente enviesada 
62 Com base nas conclusões dos estudos de caso (abrangendo sete Estados-Membros) realizados no contexto do 
estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG 
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No entanto, este impacto positivo no rendimento não é sistemático, pois cobre 52% 
dos agricultores com IG/ETG e 54% dos transformadores de produtos com 
IG/ETG, de acordo com o inquérito aos Agrupamentos de produtores e cerca de 
metade das IG/ETG cobertas por estudos de caso no contexto do estudo de apoio à 
avaliação sobre IG/ETG. 
 

Estabilidade de preços 

 
A análise63 mostra uma menor variabilidade de preços para os produtos com IG em 
geral (em comparação com os produtos não IG), mesmo que isto não seja observado 
para todos os produtos com IG. Esta relativa estabilidade pode ser a consequência 
de uma política de contratos a longo prazo que possa garantir níveis de preços entre 
produtores e operadores a jusante. Por exemplo, o Agrupamento de produtores que 
gere a IGP Pays d'Oc referiu-se a uma política de promoção de contratos a longo 
prazo entre produtores de vinho e grandes empresas proprietárias de marcas 
comerciais. 
 
Os contratos plurianuais asseguram um rendimento estável aos produtores e evitam 
dificuldades ligadas ao impacto na produção de possíveis fenómenos 
meteorológicos. No caso de Ribera del Duero DOP, os contratos a longo prazo 
entre produtores de uva e enólogos são promovidos como forma de garantir certos 
benefícios. Do mesmo modo, o Agrupamento de produtores de Basilico Genovese 
DOP explica como os produtores têm contratado com o sector a jusante para 
garantir um nível de preços para um determinado volume. Os operadores que 
produzem presuntos Jabugo DOP salientam que os preços dos presuntos com DOP 
são mais estáveis do que os de produtos comparáveis não DOP. Os intervenientes 
da Côtes du Rhône consideram os contratos a longo prazo como uma melhor forma 
de desenvolver a cadeia de valor, embora o seu pleno potencial ainda não tenha 
sido explorado64. 
 
Os contratos a longo prazo nem sempre são considerados vantajosos para todos os 
operadores da cadeia de abastecimento. Na Hungria, os produtores de Pálinka 

 
63 Análise do RICA, o inquérito aos Agrupamentos de produtores, estudos de casos e investigação documental 
64 Evaluation support study on GIs/ETGs. 
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indicaram que os contratos a longo prazo entre destiladores e produtores de fruta 
não são comuns. A produção de fruta pode variar significativamente de ano para 
ano como consequência dos riscos climáticos e dos ciclos de produção das árvores 
de fruto. Num contexto de baixa produção sazonal, os produtores podem obter um 
melhor retorno através da venda ao sector dos frescos. 
 
Vários estudos realizados entre sectores e Estados-Membros comprovam a 
estabilidade dos preços associada aos sistemas de qualidade da UE65. Contudo, a 
volatilidade limitada dos preços não se aplica a todos os produtos com IG - para 
alguns, os preços seguem os do produto não IG homólogo. 
 

Outros benefícios/activos (atractividade turística) 

 
Outros benefícios dos sistemas de IG e ETG incluem a diversificação da actividade 
na exploração, por exemplo, transformação (fabrico de queijo, etc.), novos tipos de 
venda (venda directa, venda electrónica) e/ou agro-turismo. 
 
O principal benefício é uma maior atractividade para os turistas. Um exemplo 
particular disto é o desenvolvimento do "eno-turismo" nas zonas vitícolas, devido 
à imagem de vinhos bem conhecidos e às suas fortes identidades regionais. As IG 
contribuíram para o surgimento de rotas desenhadas para turistas, passeios 
gastronómicos e serviços de quinta. As suas sinergias com o turismo foram 
destacadas em estudos de caso para Ribera del Duero, Côtes du Rhône, Langhe, 
Pays d'Oc e Tokaj/Tokaji. Em 2001, a UNESCO reconheceu a região Tokaj como 
uma paisagem "património mundial"66. 
 
As fortes ligações entre as IG e o turismo aplicam-se a outros sectores. As quintas 
que produzem queijo Beaufort DOP vendem 20% da sua produção através de 
vendas directas e contribuem para as infra-estruturas turísticas locais, preservando 

 
65 Les AOP, un atout pour la filière lait en zone de plaine, Observatoire des SIQO, Bourgogne- Franche-Comté, 
Agreste ‘2020); Price volatility and European food quality schemes, Strength2Food (2018); Dynamique des AOP 
laitières, FranceAgriMer (2016); H. Ferrer-Pérez, F. Abdelradi, J. M.Gil, Geographical indications and price 
volatility dynamics of lamb prices in Spain, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (2020); IPPAP: Indice 
des prix à la production agricole, Agreste. 

66 Evaluation support study on GI/ETG 
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a paisagem natural e as pistas de esqui através do pastoreio nas altas montanhas. 
No entanto, um estudo67 concluiu que a presença de queijos com DOP nos Alpes 
do norte de França não parece levar as explorações agrícolas a participar 
directamente em actividades turísticas. Neste caso, o registo de uma DOP estimula 
o turismo, mas os benefícios são maioritariamente desfrutados por não agricultores. 
 
Os benefícios potenciais das IG para o turismo estão limitados a alguns produtos e 
áreas geográficas. Os operadores também explicaram que uma IG em si nem 
sempre é um motor para o turismo ou outros benefícios indirectos, tais como o 
processamento na exploração ou a venda directa. Estudos de caso no contexto do 
estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG mostraram que este é em particular o 
caso do Gouda Holland DOP, Basilico Genovese DOP e Pálinka IG. 
 

Distribuição dos benefícios ao longo da cadeia de valor 

Este tópico refere-se à distribuição do valor criado pelas IG e ETG ao longo da 
cadeia de comercialização entre agricultores, transformadores, grossistas e 
retalhistas. Uma distribuição mais justa resulta de um poder de negociação mais 
equilibrado (a capacidade de um agente económico discutir o preço e as condições 
comerciais) entre todos os intervenientes, especialmente um reforço da posição dos 
agricultores com menos poder em relação às empresas de grande distribuição. 
 
Um aumento do poder de negociação para o sector a montante pode ser observado 
devido à implementação dos sistemas de IG/ETG, mas isto não é sistemático. 
Estudos de caso e investigação documental no contexto do estudo de apoio à 
avaliação sobre IG/ETG indicam que isto depende da organização da cadeia de 
abastecimento e da importância dos Cadernos de Especificações na fase de 
exploração agrícola. Se a qualidade e o volume68 forem controlados, o poder de 
negociação dos agentes a montante (agricultores e/ou processadores) tende a ser 
estabilizado ou aumentado. Em alguns casos, os transformadores concentram os 
benefícios económicos enquanto os retalhistas ou operadores turísticos não obtêm 

 
67 Hauwuy et al. (2006), from The effects of protecting geographical indication, Swiss Federal 
Institute of Intellectual Property (2011). 

 
68 Por exemplo, no caso do Opperdoezer Ronde DOP 
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lucros extra, por exemplo, no caso do Jabugo DOP. Enquanto noutros casos, as 
empresas exportadoras obtêm um benefício maior, uma vez que os símbolos 
IG/ETG oferecem oportunidades nos mercados intra e extracomunitários, de 
acordo com os operadores envolvidos na produção de Tokaj/Tokaji DOP e 
Bayerisches Bier IGP. As vantagens não se limitam a melhores preços: podem 
envolver melhor acesso a novos mercados, estabilidade de preços e volumes, 
perspectivas a longo prazo e a capacidade de escolher um mercado em detrimento 
de outro (por exemplo, vendas directas, retalho em grande escala, canais 
especializados ou exportações). 
 

Produto Tipo de produto Sistema 
Comentário sobre a distribuição das mais 

valias ao longo da cadeia 
de abastecimento 

Spišské párky Enchidos ETG Sem  informação 

Salate von der Insel 
Reichenau, Feldsalat von 
der Insel Reichenau, 
Tomaten von der Insel 
Reichenau, Gurken von der 
Insel Reichenau 

Vegetais ( para 
salada, tomate, 
pepino)  

IGP 

 
 

Sem benefício significativo ao longo da cadeia de 
abastecimento. 

Jabugo Presunto DOP 

A fase de transformação é a primeira fase a tirar 
partido do regime DOP. A distribuição dos 
benefícios não é totalmente transferida ao longo 
da cadeia de abastecimento, em detrimento dos 
agricultores. 

Ribera del Duero Vinho DOP Os benefícios são concentrados no lucro dos 
viticultores 

Cordero Manchego Borrego PGI 
A distribuição dos benefícios ao longo da cadeia 
de valor é considerada justa pelas partes 
interessadas, desde agricultores a operadores 
comerciais 

Beaufort Queijo DOP 
Tanto os agricultores como os produtores de 
queijo beneficiam por estar envolvidos no regime 
de DOP Beaufort. Não foram recolhidos dados 
entre grossistas e retalhistas. 

 

Pays d'Oc Vinho IGP 

Os produtores beneficiam de preços mais 
elevados do que outras IGP e acesso a um 
mercado importante e em crescimento. Os 
operadores beneficiam de contratos a longo prazo 
e de garantia de qualidade. 

Tokaj/Tokaji Vinho DOP 
 
Os exportadores tendem a tirar melhor partido do 
regime DOP, com uma maior procura e preços 
mais elevados 

Dauno Azeite DOP 
 
Os benefícios da DOP tendem a ser concentrados 
ao nível da transformação/engarrafamento de 
volumes importantes 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 42/107 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

Speck Alto Adige/Südtiroler 
Markenspeck/Südtiroler Speck Presunto IGP 

 
A IGP não cobre a produção agrícola. 
 

Basilico Genovese Manjericão DOP 
O preço mais elevado obtido pelo produto com DOP é 
directamente absorvido pelos produtores primários, uma 
vez que o manjericão é vendido fresco. 

Langhe Wine DOP 
Os benefícios são concentrados nas empresas de 
pequena/média dimensão, cobrindo todas as fases da 
cadeia de fornecimento 

 
 
Gouda Holland 

 
 
Queijo 

 
 
IGP 

 
 
Sem  informação 

Bayerisches Bier Cerveja IGP 
O principal benefício do regime de IG é absorvido pelos 
operadores envolvidos nos mercados de exportação, 
especialmente nos mercados extra-comunitários. 

 
Quadro 3. Distribuição dos benefícios de acordo com o estudo de apoio à avaliação - estudos de caso 

 
O envolvimento da fase agrícola na cadeia de valor IG/ETG é crucial para o poder 
de negociação dos agricultores. O envolvimento dos agricultores é mais forte para 
as DOP, dado que todas as fases de produção devem ter lugar na zona delimitada. 
Isto também abrange 78% das IGP no sector agro-alimentar e 61% das IGP no 
sector das bebidas espirituosas. Isto sugere que as IG/ETG são fortes motores para 
a implementação de quadros onde os agricultores podem aumentar o seu poder de 
negociação. 
 
Contudo, a avaliação constatou também que a estrutura e o papel dos 
Agrupamentos de produtores de IG e as tarefas que têm o direito de conduzir 
diferem muito entre sectores e Estados-Membros. O papel dos Agrupamentos de 
produtores está estabelecido no Regulamento sobre IG/ETG.  
 
O seu papel na gestão do sistema não está definido a nível da UE no caso dos 
vinhos, produtos vitivinícolas aromatizados e bebidas espirituosas, embora o seja 
no caso dos produtos agro-alimentares. 
 
Os agrupamentos de produtores de IG desempenham um papel essencial no pedido 
de registo de uma IG, na proposta de alterações ao caderno de especificações do 
produto e nas propostas de cancelamento. No entanto, nem todas as IG são 
sistematicamente geridas por agrupamentos de produtores estruturados. Na prática, 
os produtores unem forças como um Agrupamento para apresentar o pedido de 
registo de uma IG, mas muitas vezes deixam de agir em conjunto quando se trata 
de comercializar o produto ou de fazer valer os direitos da IG. Embora os 
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Agrupamentos coerentes e duradouros estejam bem estabelecidos em alguns 
Estados Membros, poucas IG são geridas por tais Agrupamentos em muitos 
Estados Membros. 
 
Estudos de caso no contexto do estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG 
confirmam que podem existir regras adicionais específicas a nível nacional 
(Espanha, Itália, França), enquanto noutros Estados-Membros, a participação de 
agrupamentos de produtores na gestão da sua IG não está regulamentada (Hungria, 
Países Baixos). Alguns Estados-Membros dispõem de estruturas de governança 
para os agrupamentos de produtores, mas isto não é comum. Por exemplo, em 
França, tanto os agrupamentos de produtores como as organizações 
interprofissionais, compostas por viticultores e transformadores de vinho 
(cooperadores, grossistas), desempenham um papel forte na gestão dos vinhos com 
DOP. 
  
Dos 230 participantes na consulta pública, 70% concordaram que os sistemas de 
qualidade da UE cumprem os seus objectivos no que respeita a ajudar a reforçar a 
posição dos produtores na cadeia de valor e a proteger/exercer os seus direitos. 
 

Por conseguinte, parece que os benefícios para os agricultores e produtores 
dependem fortemente da implementação da IG/ETG, do mercados-alvo e 
do papel dos Agrupamentos de produtores. 

 

5.1.5. Contribuição para as economias rurais 

 
Esta secção avalia em que medida as IG e as ETG contribuíram para o 
desenvolvimento das economias rurais, em termos de melhoria dos rendimentos 
agrícolas e do emprego. As zonas rurais representam metade da superfície da 
Europa e cerca de 20% da sua população69. As economias rurais são diversas, 
envolvendo muitos sectores diferentes (agricultura, transformação de alimentos, 
turismo, serviços, etc.). Em particular, o sector agro-alimentar é fundamental para 
o desenvolvimento das zonas rurais. 
 

 
69 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/rural-development/ 
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O rendimento dos agricultores consiste na diferença entre as despesas ligadas à 
produção e as receitas provenientes dos resultados (vendas, serviços prestados).  
 
A nível da exploração agrícola, para além de um rendimento mais elevado, uma 
maior estabilidade dos rendimentos é também vista como uma melhoria. Como 
explicado na secção 5.1.4.”Rendimento justo para os agricultores e produtores”, as 
explorações agrícolas70 com IG muitas vezes geram um rendimento melhor do que 
as explorações não-IG. Contudo, esta vantagem não se aplica a todas as IG e ETG, 
como demonstrado pelo inquérito aos Agrupamentos de produtores, análise da 
RICA no sector do vinho, estudos de caso e investigação documental. O inquérito 
aos agrupamentos de produtores indicou que 52% dos produtores consideram 
geralmente que os sistemas de IG e ETG são motores de melhores rendimentos ao 
nível da exploração agrícola e 54% na fase de transformação. 
 

Emprego nas zonas rurais 

 
A análise dos dados do Eurostat sobre a indústria alimentar e de bebidas e o estudo 
sobre o valor económico dos sistemas de qualidade da UE indicam que as vendas 
de produtos com IG cresceram mais rapidamente do que as vendas na indústria 
alimentar e de bebidas como um todo, o que levou a um maior crescimento do 
emprego no segmento IG. Embora a análise não conseguisse distinguir o emprego 
rural do emprego total, pode assumir-se que o emprego na fase agrícola (de 
produção) se encontra quase exclusivamente nas zonas rurais da maioria dos 
Estados-Membros. 
 
Com base nos casos analisados no contexto do estudo de apoio à avaliação sobre 
IG/ETG (25 estudos de casos na Polónia, Espanha, Itália, por exemplo), os regimes 
de IG estimulam geralmente o emprego71. 
 

 
70 NT – Convém ficar esclarecido que se trata de uma redacção simplificada pois não é a exploração agrícola que 
tem uma IG mas sim, no limite, o produto nela produzido 
71 Medido em "rentabilidade para a mão-de-obra" - valor criado para cada hora de trabalho, ainda que este valor 
possa resultar de rendimentos físicos mais elevados, preços de venda mais elevados ou ambos; e "rácio de utilização 
de mão-de-obra" ou "rácio mão-de-obra/produção" - relacionado com a produtividade física: compara a quantidade 
de trabalho necessária para uma tonelada de produto. 
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Os casos franceses e espanhóis indicam que o número de explorações agrícolas e 
empresas de transformação envolvidas na cadeia de abastecimento da IG aumentou, 
resultando por sua vez em mais empregos nas áreas de produção da IG. Por 
conseguinte, pode concluir-se que a produção de produtos com IG desempenha um 
papel positivo no emprego local. 
 
A falta de provas impede-nos de tirar conclusões no que diz respeito às ETG. 
 
Esta análise é complementada pelas conclusões do Relatório Técnico do CCI 
"Estimativas dos efeitos das Indicações Geográficas no desenvolvimento 
territorial: viabilidade e aplicação"72. O relatório propõe uma abordagem 
quantitativa para estimar os impactos causais da política de Indicações Geográficas 
no desenvolvimento territorial. Ao aplicar a abordagem aos dados anuais sobre 
produtos registados e o desenvolvimento territorial dos municípios em Portugal, o 
relatório encontra uma contribuição substancial da política de IG para o 
desenvolvimento territorial. Em particular, identifica um impacto positivo 
significativo do número de produtos com IG registados no valor acrescentado bruto 
agrícola, no emprego agrícola e no número de empresas na agricultura nos 
municípios portugueses durante o período de 2004 a 2018. Este efeito é mais 
significativo para o número de nomes de alimentos registados (relacionados com 
vinhos e bebidas espirituosas)73 e para as zonas rurais. Não foi encontrado qualquer 
impacto estatisticamente significativo (medido pelo volume de negócios por 
empregado) na produtividade do trabalho no sector agrícola. 
 
Em resumo, a análise sugere que os rendimentos das explorações agrícolas com IG 
são melhores do que os das explorações sem IG, embora os benefícios dos sistemas 
IG/ETG estejam longe de ser sistemáticos. Além disso, as IG têm um impacto 
positivo no emprego em vários casos. 

 
72 Causal estimates of Geographical Indications’ effects on territorial development: feasibility and application | 
Knowledge for policy (europa.eu) 
73 No total, em Portugal, em 2018, 190 nomes de produtos foram registados sob IG, dos quais 40 vinhos, 139 
alimentos e 11 bebidas espirituosas. A maior parte da variação explorada quando se analisa o efeito dos vinhos 
provém dos municípios que registam o 1º produto, enquanto a maior parte da variação explorada quando se estima 
o efeito dos alimentos provém dos municípios que registam o “n” produto (onde n é superior a 1). O efeito positivo 
do registo de um produto adicional no sector agrícola pode ser mais forte quando o município já está a produzir uma 
série de IG e já desenvolveu os meios para obter um maior valor dos produtos registados (por exemplo, actividades 
de promoção dos produtos, etc.). Isto pode explicar em parte porque é que a análise identificou um impacto mais 
significativo dos novos nomes de alimentos registados. 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 46/107 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

5.1.6. Informação clara e fiável sobre o produto prestada aos consumidores 

 
Esta secção examina a eficácia dos sistemas de IG e ETG no fornecimento de 
informação clara e fiável aos consumidores. 
 
Os seguintes termos são utilizados nesta secção: "consciência", "percepção" e 
"compreensão". Consciência é a medida em que os interessados têm conhecimento 
da existência dos sistemas ou das denominações e pode abranger a indicação (por 
exemplo "denominação de origem protegida"), o acrónimo (por exemplo "DOP"), 
os símbolos e a denominação protegida (por exemplo "Parmigiano Reggiano"). A 
percepção diz respeito aos atributos que os interessados associam aos sistemas ou 
produtos (garantias de rastreabilidade, tradição, etc.). A compreensão é a medida 
em que a percepção das partes interessadas corresponde às garantias reais 
fornecidas pelos sistemas. 
 
Conhecimento e compreensão da IG/ETG pelos consumidores 
 
Um inquérito aos consumidores e uma investigação documental realizada no 
contexto da avaliação mostram que o conhecimento dos sistemas de qualidade da 
UE (indicações, acrónimos e símbolos) difere muito entre os Estados-Membros. É 
mais elevado nos Estados-Membros com sistemas de qualidade bem estabelecidos 
e numerosos nomes protegidos (por exemplo, Itália, França e Espanha), mas na 
maioria dos Estados-Membros o conhecimento dos sistemas de qualidade da EU é 
geralmente inferior ao reconhecimento dos sistemas nacionais/regionais. 
 
Dados recentes de um inquérito Eurobarómetro74 confirmam que o conhecimento 
público dos símbolos de qualidade da UE é relativamente baixo: 20% para o 
símbolo IGP (mais 2 pontos percentuais desde 201775), 14% para o símbolo DOP 
(menos 4 pp) e 14% para o símbolo ETG (menos 1 pp). Além disso, 20% dos 
inquiridos não estavam familiarizados com nenhum dos símbolos. Além disso, os 
consumidores finais podem confundir os diferentes símbolos: 40% não viram uma 
diferença entre DOP e IGP e 34% entre IGP e ETG. 

 
74 Special Eurobarometer 504 “Europeans, Agriculture and the CAP” published in October 2020 (fieldwork in 
August and September 2020) 
75 Previous survey on this topic (December 2017); 
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Com base no inquérito aos consumidores no contexto do estudo de apoio à 
avaliação das IG/ETG, os consumidores que estão conscientes dos sistemas de IG 
e ETG tendem a compreender as seguintes características-chave:  
 

59% associam as ETG a um "produto tradicional" (34% para DOP e 29% 
para IGP); e respectivamente 51% e 57% associam as DOP e IGP a uma 
"ligação a uma área geográfica". 

 
No entanto, os consumidores não compreendem totalmente o seu significado: 

32% associam as ETG a uma área específica de produção (enquanto não 
existe área geográfica definida para as ETG); apenas 22% a 24% 
associam as IGP e as ETG com um saber-fazer específico (36% para as 
ETG); e apenas 33% associam as IGP com uma garantia no que respeita 
aos métodos de produção (41% tanto para as DOP como para as ETG). 
 

Um inquérito no âmbito do estudo de apoio à avaliação das medidas da PAC no 
sector vitivinícola76 salientou um défice de conhecimento entre os consumidores da 
UE (em França, Alemanha, Espanha e Reino Unido) no que diz respeito ao regime 
DOP/IGP aplicável ao vinho. Apenas alguns poucos inquiridos conheciam os 
símbolos DOP/IGP e estavam conscientes de que os vinhos com uma denominação 
DOP/IGP apresentam características específicas. Os símbolos DOP/IGP são assim 
menos conhecidos do que o símbolo "agricultura biológica". Os níveis de 
conhecimento diferiam significativamente entre os Estados-Membros 
importadores líquidos (Alemanha e Reino Unido), onde apenas 14% dos inquiridos 
conheciam o símbolo DOP e 19% o símbolo IGP, e os Estados-Membros com 
grande produção IG (França e Espanha), onde 31% conheciam o primeiro e 48% o 
segundo. 
 
Além disso, a consulta pública incluiu perguntas sobre o reconhecimento e 
significado dos símbolos dos três sistemas de qualidade da UE (IGP/IG, DOP e 
ETG). 60% dos 230 inquiridos concordaram que a apresentação visual é geralmente 

 
76 Evaluation support study on CAP measures applied to the wine sector; https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/21c4fc5f-5064-11e9-a8ed-01aa75ed71a1 
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suficientemente clara para distinguir os símbolos/regimes DOP e IGP/IG. Contudo, 
sentiu-se que a diferença visual entre os símbolos IGP/IG e ETG é menos clara. 
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Figura 11: Reconhecimento dos símbolos dos sistemas de qualidade da UE - capacidade dos inquiridos para 
distinguir entre símbolos/ sistemas DOP e IGP/ETG (em %) 

 
Quanto ao significado dos sistemas de qualidade da UE, os inquiridos da consulta 
pública interpretaram-nos mais frequentemente com os seguintes aspectos: 
 
- o produto é inteiramente produzido numa área geográfica específica; 
 
- a qualidade do produto deriva dos seus métodos tradicionais de produção e/ou 
receitas; 
 
- o produto é produzido de acordo com um Caderno de Especificações  
estabelecida; e/ou 
 
- a qualidade do produto é certificada por um organismo de controlo 
 
Além disso, foi pedido aos inquiridos que comparassem os símbolos com os 
símbolos nacionais/regionais de produtos de qualidade. Mais de 44% dos 95 
inquiridos consideraram o símbolo das DOP é mais reconhecível (uma taxa mais 
elevada do que para os símbolos IGP/IG e ETG). 
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O relatório de avaliação de impacto sobre a revisão das IG e ETG analisará 
diferentes opções para abordar estas conclusões sobre eficácia, por exemplo, acções 
adicionais de comunicação e informação, orientações, alterações à utilização dos 
símbolos, etc. 
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Figura 12: Reconhecimento dos símbolos dos sistemas da UE vs. logotipos dos sistemas nacionais/regionais pelos 
inquiridos (em %) 

 

Informação relevante e suficiente para os consumidores 

 
Vasta informação sobre as características das IG e ETG está disponível para os 
consumidores a nível da UE e nacional, principalmente na web: 
 
- informação na página web Europa77; 
 
- lista de denominações protegidas e ligação aos Cadernos de Especificações dos 
produtos disponíveis no registo da UE (eAmbrosia)78; 
 

 
77 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality- labels/quality-schemes-
explained_en   

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

44% 26% 19% 12% 

34% 33% 20% 13% 

21% 20% 36% 23% 
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- GIView79, um portal de interface sobre as IG contendo dados oficiais registados 
e dados alargados; 
 
- as autoridades italianas80 exibem informações sobre as IG italianas na sua página 
web; informações seleccionadas nos sítios web italianos Qualigeo81 / Qualivita; 
 
- As IG/ETG francesas são apresentadas no sítio Web do Institut National de 
l'Origine et de la Qualité (INAO)82 ; 
 
- as autoridades espanholas83 exibem dados qualitativos e quantitativos muito 
precisos sobre as IG/ETG espanholas; 
 
- muitos outros Estados-Membros têm páginas Web dedicadas; e 
 
- Com base no inquérito aos Agrupamentos de produtores, 82% deles criaram sítios 
Web para apresentar e promover as suas IG. 
 
Os sítios acima referidos fornecem informações sobre: 
 
- as características dos produtos: valor acrescentado, aspecto, sabor, e (em alguns 
casos) composição química do produto; 
 
- a origem do produto (para indicações geográficas); 
 
- a história do produto; e 
 
- o Agrupamento encarregado da gestão da IG ou da ETG. 
 
A disponibilização pública de uma tão vasta gama de informações a nível da UE e 
nacional mostra a sua importância e abrange vários aspectos dos sistemas de IG e 

 
79 https://www.tmdn.org/giview/ 
80 NT https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/309  
81 NT https://www.qualigeo.eu/ 
 
82 NT https://www.inao.gouv.fr/Textes-officiels/Rechercher-un-produit 
 
83 NT https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/ 
 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 51/107 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

ETG (explicação detalhada da origem quando relevante, características inerentes 
dos produtos, métodos de transformação, etc.). Além disso, os Agrupamentos de 
produtores fornecem informações complementares através de acções de 
comunicação (websites, feiras, etc.) que representam uma parte substancial do seu 
orçamento. 
 
Na consulta pública, 72% dos 230 inquiridos concordaram que os sistemas 
fornecem aos consumidores informações úteis sobre a origem geográfica e 
características específicas dos produtos (cerca de 20% discordaram). 
 
Com base no acima exposto, uma grande quantidade de informação está disponível 
para os consumidores sobre a história, origem, características inerentes e métodos 
de processamento dos produtos IG/ETG (com base na investigação documental). 
Contudo, a eficácia e relevância do método de comunicação é questionável, uma 
vez que o conhecimento e compreensão dos sistemas e símbolos da UE continuam 
a ser limitados. 
 

5.1.7. Salvaguarda dos métodos tradicionais de produção e das receitas 

 
O sistema ETG visa fornecer aos produtores um instrumento para comunicar 
eficazmente a qualidade e as características de valor acrescentado dos seus 
produtos, melhorar a protecção dos consumidores e aumentar a sensibilização para 
a natureza e as características dos produtos adquiridos. 
 
Contudo, a aceitação do sistema ETG tem sido baixa, com apenas 64 nomes 
registados até Janeiro de 2021. 
 
O principal obstáculo ao sucesso do sistema diz respeito à percepção dos produtores 
da falta de valor acrescentado do registo de um ETG, devido a uma combinação de 
factores: 
 

 baixa sensibilização dos consumidores para os produtos ETG; 
 o sistema complexo (procedimentos semelhantes aos das IG); e 
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 falta de protecção dos DPI - os operadores de outras regiões podem utilizar 
o nome desde que cumpram as especificações do produto. 

 
Embora os produtores de IG tenham acesso aos instrumentos de implementação 
disponíveis para todos os produtos com DPI no mercado interno, tal não é o caso 
dos produtores de ETG. Além disso, a ausência de uma ligação ao território para 
os produtos considerados como ETG e o facto conexo de os produtos poderem ser 
produzidos em vários Estados-Membros84, pode dificultar a realização de controlos 
por parte dos organismos nacionais de controlo85, uma vez que pode haver confusão 
quanto à autoridade competente responsável. 
 

5.2. Eficiência 

 
A avaliação concluiu que o enquadramento das IG e ETG é considerado eficiente, 
quando se comparam os benefícios com os custos suportados pelos intervenientes 
privados e organismos públicos. 
 
Os custos globais para as autoridades públicas (nacionais e comunitárias) 
relacionados com a gestão e controlo das IG/ETG estão estimados em 93 milhões 
de euros por ano para todas as IG ao nível da UE 28; isto representa 0,12% do valor 
das vendas dos produtos com IG/ETG. Com base em dados de três grandes Estados 
Membros, cerca de 80% trabalham no controlo e 15% na gestão dos sistemas. 
 
Quanto aos custos a nível da UE, o custo médio de um registo ou de uma alteração 
importante de um Caderno de Especificações custa cerca de 33 500 euros (isto 
inclui administração, tradução de ficheiros, cartas e decisões/regulamentos, 
escrutínio e verificações cruzadas e consultas internas na Comissão). Os custos 
médios de uma pequena alteração para produtos agro-alimentares e de uma 
alteração padrão para o vinho estão estimados em 19 500 e 26 600 euros, 
respectivamente. 

 
84 NT – e mesmo em países terceiros! 
85 NT – é uma das maiores situações críticas já que as autoridades de um EM não podem exercer as suas funções 
noutro EM nem mesmo os organismos delegados de um dado EM podem actuar noutro EM sem terem delegação 
da autoridade competente do outro EM. Quando a isto se junta a possibilidade de o produto ser produzido num país 
terceiro….. 
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Os custos directos para os agrupamentos de produtores, em particular para a gestão 
do regime e o seu controlo, são estimados em 49% do orçamento total dos 
agrupamentos de produtores, representando em média 0,5% do valor total das 
vendas do produto com IG/ETG em causa. Pode ser observada uma eficiência 
inferior para as IG/ETG mais pequenas (valor de vendas inferior a 1 milhão de 
euros), representando os custos dos Agrupamentos de Produtores 5% do valor das 
vendas. 
 
A nível dos operadores individuais, a parte dos custos directos relacionados com 
os sistemas parece ser limitada na maioria dos casos, variando entre 0,57% e 2,27% 
do valor total das vendas. No entanto, devido a restrições naturais e regras de 
especificações rigorosas, os custos adicionais para os produtores parecem ser mais 
elevados do que para os transformadores. Os custos para os operadores em 
proporção dos seus custos operacionais totais não foram analisados devido a uma 
falta de dados. 
 
Para concluir, a avaliação mostra que os custos reais relativos aos procedimentos 
de registo permanecem bastante baixos em comparação com o valor das vendas de 
produtos com IG/ETG. Não foi efectuada qualquer análise à escala mínima 
eficiente para a produção de um produto com IG. 
 
Os custos relacionados com a duração dos procedimentos também ocorrem com o 
procedimento de registo e foram mencionados como a principal fonte de carga 
administrativa. Em 2018, a nível da UE, a maior parte da duração do procedimento 
estava relacionada com o escrutínio (17,5 meses)86 e o procedimento de oposição 
(4,4 meses). Embora o quadro regulamentar preveja prazos para o escrutínio dos 
pedidos e procedimentos de oposição conduzidos a nível da UE - 6 meses para a 
primeira ronda de escrutínio a nível da UE - várias rondas de comentários e pedidos 
de revisão são possíveis. Dentro deste período de tempo, os documentos são 
também traduzidos (dossier, carta, publicação para oposição, regulamento de 
registo). Os procedimentos de oposição devem durar respectivamente 2 e 3 meses 
para o vinho e para outros produtos, se não for apresentada oposição. Se nenhuma 

 
86 NT - Os pedidos de registo/alteração portugueses excedem, normalmente, este tempo. Por exemplo, o pedido de 
alteração de “Queijos da Beira Baixa” já leva, pelo menos, 10 anos na Comissão Europeia, tendo sido objecto de 
críticas e pedidos de alteração diversos! 
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outra explicação for solicitada pela UE e se não for apresentada oposição, o melhor 
prazo para processar um registo a nível da UE seria de 8 meses para o vinho e 9 
meses para outros produtos. O quadro é semelhante para os procedimentos de 
alteração, cuja duração é identificada como a questão principal (pelas mesmas 
razões que para o procedimento de registo). 

 
Figura 13. Duração média dos procedimentos de escrutínio e oposição a nível da UE entre 2008 e 2018, em meses 

 
Embora não houvesse dados quantitativos disponíveis para avaliar a duração média 
do procedimento de registo a nível nacional, a partir de entrevistas com 
Agrupamentos de produtores, parece que todo o procedimento de registo (a nível 
do Estado-Membro e da UE) varia de 1 a 10 anos (incluindo um aviso de oposição) 
com uma média estimada de 5 a 6 anos. Dado que o procedimento de registo a nível 
da UE demora em média 22 meses, isto implica uma duração do procedimento a 
nível nacional entre 38 meses (3,2 anos) e 50 meses (4,2 anos). A análise 
documental confirma estes números. Por exemplo, em França, um estudo sobre 
frutas e legumes87 mostrou que os procedimentos preliminares de verificação 
nacional, desde a apresentação do pedido até à votação pelo comité nacional, 
duraram pelo menos três anos para os pedidos de IGP e cinco anos para os pedidos 
de DOP. 
 
A nível da UE, os procedimentos duraram, em média, 22 meses em 2018, o que 
representa uma redução de 44 % em relação a 2008. Embora a análise de um pedido 

 
87 AND-International « Etude transversale sur les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) 
dans la filière fruits et légumes », INTERFEL / FranceAgriMer, 2017 
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seja essencial, para além de assegurar o cumprimento do Caderno de 
Especificações do produto para alcançar os objectivos do sistema, algumas áreas 
de simplificação potencial poderiam ser exploradas, como por exemplo: 
 
- uma distinção mais clara entre alterações menores e maiores e um procedimento 
simplificado para alterações menores no sector agro-alimentar (semelhante ao dos 
vinhos e bebidas espirituosas); 
 
- procedimentos e controlos harmonizados a nível da UE; 
 
- melhoria das competências e da disponibilidade de pessoal a nível dos Estados-
Membros; e 
 
- melhor utilização dos meios digitais para facilitar os procedimentos88 
 
A reforma da PAC de 2021-2027 inclui disposições destinadas a racionalizar os 
procedimentos para o sector agro-alimentar; tal ajudaria a reduzir a carga 
administrativa para os produtores e as autoridades nacionais/UE. 
 
 
Os fundos de desenvolvimento rural89 co-financiam os custos dos produtores de IG, 
ajudando-os a aderir a sistemas de qualidade e a participar em actividades de 
informação e promoção. As últimas informações disponíveis (final de 2018) 
mostraram uma distribuição bastante equitativa entre ambos os tipos de operações 
(52% de promoção e informação e 48% para novas participações em sistemas de 
qualidade). 
 
Contudo, a utilização deste apoio é bastante limitada em termos de âmbito e fundos, 
e varia entre os Estados-Membros90. A candidatura ao apoio pode ser onerosa e 
dificultada pela fraca estrutura organizacional de alguns Agrupamentos de 
Produtores. O estudo de avaliação do apoio às IG/ETG mostra que no período de 
programação 2014-2020, apenas 56 dos 118 Programas de Desenvolvimento Rural 
incluíram esta medida destinada a reforçar os regimes de qualidade, atribuindo 594 

 
88 Evaluation support study on GI/ETG 
89 Regulamento (EU) N° 1305/2013 
90 NT – Em PORTUGAL parece só haver apoios à promoção e, mesmo assim, escassos 
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mil milhões de euros (0,66% do envelope global dos 56 PDR). Além disso, o apoio 
não se destina apenas às IG e ETG. Abrange uma vasta gama de sistemas de 
qualificação/certificação de produtos agrícolas da UE, nacionais e voluntários, 
incluindo a agricultura biológica. 
 
A consulta pública levantou uma questão de custos administrativos (tempo, custo 
e capacidade das autoridades nacionais), mas menos de 10% dos 217 inquiridos 
consideraram que é um desincentivo à participação nos sistemas de qualidade da 
UE. 
 
Os respondentes à consulta pública foram também convidados a dar a sua opinião 
sobre os custos e benefícios de registar nomes de produtos ao abrigo dos sistemas 
de qualidade da UE. Os consumidores expressaram opiniões mais ou menos 
igualmente positivas, neutras e negativas sobre os custos e benefícios tanto das IG 
como das ETG. As autoridades nacionais e regionais apontaram para custos mais 
elevados relacionados com o registo de IG, e os produtores para custos de registo 
mais elevados no âmbito do sistema ETG. A consulta pública também testou a 
opinião pública sobre a simplificação, ou seja, se poderia ser alcançada uma maior 
eficiência através de um procedimento unificado de registo, alteração e 
cancelamento para todos os regimes de qualidade da UE. Um elevado número de 
inquiridos (83%, N=224) concordou com a ideia. 
 

5.3. Relevância 

Esta secção avalia se o actual quadro de IG e ETG satisfaz as necessidades das 
organizações de agricultores/produtores, autoridades nacionais e consumidores. 
Além disso, avalia a sua relevância à luz das necessidades das zonas rurais. A 
análise abrange também os desafios da sustentabilidade ambiental e do bem-estar 
animal. 
 

5.3.1. Agrupamentos de produtores e autoridades nacionais 

 
A análise teórica da relação causa-efeito e a análise empírica (inquérito electrónico 
às autoridades nacionais e aos Agrupamentos de produtores) no contexto do estudo 
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de apoio à avaliação sobre IG/ETG confirmaram a relevância de todos os objectivos 
dos regimes de IG para produtos agrícolas e géneros alimentícios. 
 
Os objectivos reflectem as necessidades reais das autoridades nacionais em maior 
medida do que os dos Agrupamentos de produtores (as pontuações para os 
primeiros são sempre significativamente mais elevadas do que para os segundos).  
 
O objectivo "Assegurar a protecção uniforme dos nomes como direitos de 
propriedade intelectual no território da UE" é considerado o mais relevante para 
todos os sistemas de IG, que têm a pontuação mais alta91. 

Figura 14. Objectivos das IG e ETG agro-alimentares - relevância para as autoridades nacionais (NA) e 
Agrupamentos de produtores (PG). 

 
 
Para os Agrupamentos de produtores, os produtos com DOP mostram um nível 
mais elevado de relevância em comparação com os produtos com IGP, pois 
denotam uma ligação mais forte com o território e, portanto, um maior sentido de 
"identidade cultural". Para eles, "Fornecer aos consumidores informações claras 
sobre os atributos de valor acrescentado do produto" e "Proteger os interesses 

 
91 De 1 a 2 o nível de relevância situa-se entre "Um pouco de acordo" e "Completamente de acordo", 0 mostra um 
julgamento "neutro" e uma presença de pontuação negativa de uma reflexão "de modo algum". 
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legítimos dos consumidores" são os objectivos mais relevantes. Isto é confirmado 
nos Estados-membros mais envolvidos nos sistemas (França, Itália e Espanha), e 
para a maioria dos sectores agro-alimentares. O facto de estes dois objectivos 
dizerem respeito às relações com os consumidores implicaria que "Business to 
Consumers" é a principal necessidade real dos Agrupamentos de Produtores. 
 
No que respeita às ETG, as análises teóricas e empíricas mostram que todos os 
objectivos gerais dos sistemas (excepto "Integridade do mercado 
interno/transparência do mercado" para os Agrupamentos de produtores) são 
relevantes. De acordo com o inquérito electrónico "Salvaguardar métodos 
tradicionais de produção e receitas" é o objectivo mais relevante para os 
agrupamentos de produtores. 
 

5.3.2. Consumidores 

 
Com base nos resultados do Eurobarómetro92 os objectivos dos sistemas são 
também considerados relevantes para os consumidores. Contudo, devido ao baixo 
conhecimento e compreensão dos sistemas em alguns Estados-Membros, tal 
relevância não é necessariamente percebida pelos consumidores. No entanto, as 
garantias fornecidas pelas IG/ETG (no que respeita à origem do produto, matéria-
prima, rastreabilidade/autenticidade, método de produção, conhecimentos 
específicos, etc.) abrangem factores que influenciam as escolhas dos consumidores 
na compra de produtos alimentares. 
 

Embora a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal não sejam os 
principais objectivos dos Regulamentos IG/ETG, e a contribuição para 
uma dieta saudável não esteja entre os critérios dos sistemas, os 
produtores de IG começaram a responder às crescentes exigências da 
sociedade, integrando tais preocupações nas especificações do produto. 
No entanto, estes atributos não são frequentemente transmitidos aos 
consumidores de uma forma estruturada e não são promovidos 
eficazmente. Recentemente, foram tomadas medidas para resolver esta 
fraqueza, por exemplo, a base de dados GIview permite aos produtores 

 
92 Special Eurobarometer 504, Europeans, Agriculture and the CAP, October 2020 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 59/107 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

transmitir mensagens sobre os atributos de sustentabilidade dos seus 
produtos com IG. 

 

5.3.3. Relevância em relação às necessidades das zonas rurais 

 
As zonas rurais cobrem 44% do território da UE e 80% ou mais de alguns Estados 
Membros. A análise mostrou que as IG são consideradas um forte trunfo para os 
territórios rurais. Esta constatação emerge dos Programas de Desenvolvimento 
Rural de 2014-202093 e dos seus relatórios de execução e é confirmada por 
numerosos estudos a nível regional ou sobre sistemas de produção locais. Os dados 
do inquérito aos Agrupamentos de produtores e a literatura académica indicam 
também que as IG são importantes para os produtores em áreas que enfrentam 
limitações naturais ou outras. Estes resultados estão de acordo com o impacto 
esperado das IG no desenvolvimento da economia rural. 
 
A análise da literatura não encontrou resultados específicos sobre nomes protegidos 
como ETG. 
 
O reforço das IG/ETG através da política de desenvolvimento rural responde 
principalmente à necessidade de aumentar a integração no sector agrícola e 
responder à procura de alimentos de qualidade por parte dos consumidores (os 
consumidores seleccionam cada vez mais produtos com base nas práticas de 
produção e querem saber mais sobre a forma como os seus alimentos são 
produzidos). 
 
Os fundos de desenvolvimento rural apoiam a adesão aos sistemas e a informação 
e promoção de produtos de qualidade (ver secção 5.2). A importância das medidas 
varia consoante as regiões, com algumas a expressarem uma elevada procura no 
que diz respeito a sistemas de qualidade. 
 

 
93 A política de Desenvolvimento Rural da UE (segundo pilar da PAC) apoia as zonas rurais para enfrentar a vasta 
gama de desafios económicos, ambientais e sociais. A política de desenvolvimento rural é implementada por um 
período de sete anos, através de Programas de Desenvolvimento Rural (PDR) concebidos por uma Autoridade de 
Gestão, quer a nível nacional e/ou regional. Os PDR são documentos elaborados pelos Estados-Membros e regiões, 
definindo abordagens e acções estratégicas para satisfazer as necessidades da área geográfica específica que cobrem. 
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As IG/ETG são também consideradas como um instrumento importante para 
promover a identidade regional, em particular nos países com um historial de 
protecção das IG. Os operadores económicos, especialmente dos países do sul da 
UE, estão geralmente convencidos do seu papel em termos de manutenção e 
promoção do património cultural local. 
 

5.3.4. Relevância em relação à sustentabilidade ambiental e ao bem-estar 
animal 

 
A sociedade civil está cada vez mais preocupada com a sustentabilidade da 
produção alimentar, inclusive no âmbito dos sistemas de IG. A nível político, isto 
também se reflecte na Estratégia "Do Prado ao Prato". 
 
Nos últimos anos, as IG e as ETG assumiram os desafios da sustentabilidade 
ambiental e do bem-estar animal. Alguns já incorporaram especificações adicionais 
a este respeito (por exemplo, limitação da utilização de energia e água, melhor 
gestão de resíduos, proibição da utilização de alimentos geneticamente modificados 
para o gado), indo além das disposições dos regulamentos da UE, enquanto para 
alguns outros tais alterações estão em preparação. 
 
A análise revela a inclusão de regras de protecção ambiental mais rigorosas em 
41% da amostra do estudo de caso (sete Estados-Membros94) e regras de bem-estar 
animal mais rigorosas em 67% dos estudos de caso que envolvem a produção 
animal. Quase metade da amostra do estudo de caso para o estudo de apoio à 
avaliação sobre IG/ETG relatou iniciativas em curso relacionadas com regras 
ambientais, mas ninguém no que diz respeito às regras de bem-estar dos animais.  
 
A maioria dos Agrupamentos de produtores inquiridos no contexto desse estudo 
afirmou que os cadernos de especificações dos seus produtos têm em conta 
questões ambientais ou de bem-estar dos animais (64% e 61% respectivamente).  
 
Destes, 60% têm parte da sua produção feita em conformidade com as regras da 
produção biológica. Isto assinala uma ligação positiva entre os sistemas de 

 
94 República Checa, França, Itália, Espanha, Hungria, Alemanha e Países Baixos 
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produção biológica e de IG. Os produtores consideram que a incorporação de 
compromissos ambientais voluntários nos cadernos de especificações do produto 
tem um impacto positivo na paisagem, graças às técnicas agrícolas tradicionais (por 
exemplo, pastoreio). Também favorecem métodos de produção mais extensivos, 
impondo rendimentos máximos. Além disso, a prescrição de um determinado 
recurso genético como matéria-prima é vista como promovendo a biodiversidade.  
 
Na consulta pública, 56% dos inquiridos concordaram que os sistemas de qualidade 
da UE ajudam a proteger os recursos naturais ou as paisagens. 
 
Actualmente, apenas alguns Estados-Membros indicaram que existem iniciativas 
públicas que encorajam os Agrupamentos de produtores de IG/ETG a adoptar 
regras voluntárias de produção relacionadas com a sustentabilidade ambiental e o 
bem-estar animal. Em conclusão, a incorporação de tais considerações é um 
processo lento, com diferentes níveis de compromisso, dependendo das iniciativas 
públicas e privadas. 
 
Para concluir, o actual quadro de IG e ETG é relevante para satisfazer as 
necessidades dos produtores e das partes interessadas. Contudo, os actuais quatro 
regulamentos e os seus objectivos não satisfazem os requisitos decorrentes da 
alteração das prioridades políticas e desenvolvimentos sociais, tais como 
sustentabilidade, digitalização e vendas pela Internet. Seriam necessárias alterações 
legislativas para abordar com sucesso alguns destes desenvolvimentos. 

5.4. Coerência 

Esta parte da análise abrange a coerência entre  
i) IG e ETG,  
ii) IG e marcas da UE,  
iii) IG/ETG e sistemas nacionais/regionais,  
iv) IG/ETG e outros instrumentos e medidas da PAC, e  
v) IG/ETG e políticas mais amplas da UE. 

 

5.4.1. Coerência entre IG e ETG 

Para o sector agro-alimentar, tanto as IG como as ETG foram legisladas em 1992.  
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Embora as IG e as ETG tenham uma lógica de intervenção semelhante e prossigam 
muitos objectivos comuns, diferem em vários aspectos. As IGP e as DOP dizem 
respeito ao nome de um produto cuja qualidade ou reputação está ligada à sua 
origem geográfica, e as ETG salvaguardam aspectos tradicionais dos produtos e 
receitas, sem (em princípio) qualquer ligação a uma área geográfica específica. 
 
As DOP/IGP gozam de um nível de protecção mais elevado do que as ETG, uma 
vez que são reconhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual (conferindo 
DPI), ao passo que as ETG não o são. 
 
Os dois sistemas sobrepõem-se largamente em termos de âmbito de produtos, 
embora as DOP/IGP abranjam um número mais vasto de produtos agrícolas e a 
categoria de "pratos cozinhados" só está disponível para as ETG. 
 
Os procedimentos administrativos para registar as ETG são quase idênticos aos das 
DOP/IGP. 
 
Embora 1441 IG tivessem sido registadas no sector agro-alimentar em Janeiro de 
2021, apenas 64 ETG tinham sido registadas. As provas sugerem que as ETG são 
menos atractivas, porque não proporcionam uma protecção de direitos de 
propriedade intelectual, o reconhecimento do consumidor é baixo, e podem ser 
utilizadas pelos interessados de outras áreas geográficas. Proteger um nome sem o 
ligar a um território geográfico parece oferecer um valor acrescentado limitado para 
os produtores. 
 

5.4.2. Coerência entre as IG e as marcas comerciais da UE 

 
As marcas da UE referem-se a sinais utilizados no comércio para assinalar a origem 
comercial. Podem consistir em quaisquer sinais, em particular palavras (incluindo 
nomes pessoais), mas também desenhos, letras, números, cores, sons e a forma dos 
bens e embalagens. Os sinais que compõem uma marca devem permitir ao 
consumidor distinguir os produtos e serviços do operador de outros. Uma marca 
comercial da UE confere ao seu proprietário um direito exclusivo em todos os 
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Estados-Membros. O quadro jurídico relevante sobre as marcas da UE é o 
Regulamento (CE) n.º 2017/1001 sobre a marca da União Europeia. 
 
A análise mostra que tanto as IG como as marcas comunitárias são direitos de 
propriedade intelectual registados, destinados a regular o uso de nomes, conceder 
protecção e direitos específicos. No entanto, os dois Direitos de Propriedade 
Intelectual têm funções diferentes. As marcas conferem ao seu titular um direito 
exclusivo, enquanto as IG conferem um direito colectivo a todos os produtores no 
território geográfico que estejam dispostos a produzir de acordo com o Caderno de 
Especificações aprovado para cada produto. 
 
O nível de protecção oferecido pela legislação da UE sobre as IG é avaliado no 
contexto do estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG para ser compatível e 
comparável com o oferecido pela legislação da UE sobre marcas comerciais. Do 
mesmo modo, o nível de protecção concedido aos dois Direitos de Propriedade 
Intelectual é avaliado para ser consistente com a natureza dos seus sistemas e 
alinhado com os respectivos objectivos. O Tribunal de Justiça da União Europeia95 
clarificou recentemente a relação entre as IG e as marcas colectivas96. 
 

5.4.3. Coerência entre as IG/ETG e os sistemas nacionais/regionais 

 
Alguns Estados-Membros e regiões desenvolveram sistemas para fornecer aos seus 
operadores garantias específicas. Os regimes comunitários e os regimes 
nacionais/regionais (sob condições específicas) são elegíveis para apoio do Fundo 
Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), tal como definido no 
artigo 16º do Regulamento (UE) nº 1305/2013. Isto abrange:  
 

(i) sistemas de qualidade, tal como definidos no artigo 16º do Regulamento 
(UE) nº 1305/2013, e  

 
95 C-766/18 Fundação para a Protecção do Queijo Tradicional de Chipre designado por Halloumi vs EUIPO 
(BBQLOUMI) 
96 As marcas colectivas da UE distinguem os bens e serviços de um grupo de empresas ou de membros de uma 
associação dos da concorrência. As marcas colectivas podem ser utilizadas para aumentar a confiança dos 
consumidores nos produtos ou serviços oferecidos sob a marca colectiva. Muito frequentemente são utilizadas para 
identificar produtos que partilham uma determinada característica. 
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(ii) sistemas voluntários de certificação de produtos agrícolas reconhecidos 

pelo Estado-Membro como cumprindo as directrizes de melhores práticas 
da UE para o funcionamento de sistemas voluntários de certificação 
relacionados com produtos agrícolas e géneros alimentícios. 

 
A análise seguinte baseia-se em grande parte na avaliação de 19 sistemas 
nacionais/regionais: 
 

Membe
r State 

List of schemes 

CZ Klasa 
Regional Food Product 

DE Regionalfenster (Regional window)  
Qualität aus deutschen Landen 
QS 

ES Tierra de Sabor 
Alimentos del paraíso    natural 
Campo y Alma 

FR Label Rouge 
Certification conformité produit 
Produits agricoles de France 
Haute Valeur Environnementale 

IT Prodotti di Qualità Puglia 
Qualità Alto Adige / quality Südtirol 
5Erre 

HU Quality Food from Hungary (QFH) / Kiváló Magyar Élelmiszer 
Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) / Traditions-Tastes-Regions (TFR) 

NL Beter Leven Keurmerk (Better Life label) 

 
Quadro 4. Lista de sistemas nacionais/regionais seleccionados 

 
Existem muitos sistemas de qualidade nacionais/regionais na UE, com muitas 
características e requisitos diferentes. Alguns gozam de maior conhecimento dos 
consumidores do que os sistemas de IG e ETG. 
 
Os sistemas nacionais/regionais podem partilhar objectivos comuns com as 
IG/ETG da UE, por exemplo, promover produtos tradicionais, melhorar a 
rastreabilidade, etc. Podem complementar estes últimos no que diz respeito a 
questões ambientais e de bem-estar animal. Podem também ser encontradas 
algumas sinergias onde representam um primeiro passo para entrar nos sistemas de 
qualidade da UE. No entanto, a pletora de “marcas” de qualidade no mercado, com 
objectivos que podem não ser totalmente claros para todos os consumidores, podem 
ser confusos para alguns consumidores. 
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Na consulta pública, a maioria (222) dos 230 inquiridos foi positiva quanto à 
coerência dos sistemas de qualidade da UE com os sistemas oficiais 
nacionais/regionais. Contudo, menos de 50% concordaram ou tenderam a 
concordar que eram coerentes com as marcas privadas e os sistemas de certificação, 
enquanto um quarto considerou que havia inconsistência. 
 

5.4.4. Coerência entre as IG/ETG e outros instrumentos e medidas da PAC 

Esta secção examina em que medida os regimes de IG e ETG contribuem para e 
complementam os seguintes outros instrumentos e medidas da PAC  

(i) pagamentos directos,  
(ii) organização comum de mercado (OCM),  
(iii) política de desenvolvimento rural, 
(iv) política de promoção, e  
(v) agricultura biológica. 

 

Pagamentos directos 

O principal objectivo dos pagamentos directos da UE97 é contribuir para o 
rendimento dos agricultores, assegurando assim um nível de vida justo para a 
comunidade agrícola, em conformidade com o artigo 39 do TFUE98. Ao apoiarem 
o rendimento dos agricultores, também ajudam a manter a actividade agrícola em 
todas as partes da UE99. 
 
Os pagamentos directos e a política de qualidade são coerentes, uma vez que 
partilham objectivos semelhantes. Através dos seus objectivos (tal como 
pormenorizados na legislação), os regimes de IG e ETG complementam os 
pagamentos directos, garantindo um rendimento justo aos produtores primários. 
 

 
97 Regulamento (UE) n.º 1307/2013 que estabelece regras para os pagamentos directos aos agricultores 
98 NT Tratado sobre o funcionamento da União Europeia 
99 European Commission. COM(2017) 713 final. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The 
future of Food and Farming 
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Organização Comum de Mercado (OCM) 

 
A Organização Comum de Mercado (OCM)100 e a política de qualidade também 
partilham objectivos semelhantes. A PAC visa assegurar que os agricultores 
recebam um retorno justo do mercado e melhorar a sua posição na cadeia de valor 
alimentar101. Fá-lo, em primeiro lugar e acima de tudo, através da OCM. 
 
O Regulamento da OCM contém regras gerais sobre o reconhecimento e apoio às 
organizações de produtores102, associações e organizações interprofissionais, e às 
condições reservadas facultativas e normas de comercialização. Contém 
igualmente disposições específicas que permitem a gestão do abastecimento pelos 
produtores de queijos e presuntos com DOP/IGP103. Ao facilitar o reconhecimento 
da qualidade dos produtos no mercado (através de normas de comercialização e 
cláusulas reservadas facultativas) e ao permitir um certo grau de concentração da 
oferta, reforça o poder de negociação dos agricultores face aos transformadores104. 
 
Em suma, a OCM e a política de qualidade da UE são coerentes, uma vez que 
partilham objectivos semelhantes. As IG contribuem para e complementam o 
impacto do Regulamento da OCM no reforço do poder de negociação dos 
produtores primários na cadeia de valor e o aumento dos seus rendimentos do 
mercado. 
 

Medidas de Desenvolvimento Rural 

O principal objectivo da política de desenvolvimento rural da UE105 é contribuir 
para zonas rurais vibrantes, apoiando (entre outras) a viabilidade agrícola, a 
competitividade de todos os tipos de agricultura em todas as regiões e a organização 

 
100 Regulamento (UE) nº 1308/2013 que estabelece uma organização comum de mercado para os produtos 
agrícolas 
101 European Commission. COM(2017) 713 final. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The 
future of Food and Farming 
102 Para os sectores das frutas e legumes e do vinho. 
103 Artigos 150º e 172º do Regulamento da OCM. 
104 128º considerando do Regulamento (UE) nº 1308/2013 
105 Regulamento (UE) nº 1305/2013 sobre o apoio ao desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural (FEADER) 
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da cadeia alimentar. As zonas rurais representam metade do território da UE e 
albergam 20% da sua população106. 
Os programas de desenvolvimento rural contêm uma medida especificamente 
concebida para apoiar sistemas de qualidade107, através do apoio a agricultores e 
Agrupamentos de agricultores para aderirem a sistemas de qualidade, estabelecidos 
a nível nacional/regional ou da UE (incluindo para IG e ETG), e apoio a actividades 
de informação sobre produtos de qualidade ao abrigo desses sistemas. 
 
A política de desenvolvimento rural e a política de qualidade são coerentes, uma 
vez que partilham objectivos semelhantes. Através dos seus objectivos (tal como 
detalhados na legislação), os sistemas de IG e ETG contribuem e complementam a 
política de desenvolvimento rural para estimular zonas rurais vibrantes na UE, 
contribuindo para explorações agrícolas viáveis, emprego e diversificação dos 
fluxos de rendimento. 
 

Política de promoção 

Os objectivos da política de promoção da UE para produtos agrícolas e alimentares 
são, tal como estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 1144/2014108, aumentar a 
competitividade e o consumo dos produtos da UE na UE e noutros locais; 
sensibilizar os consumidores para os méritos dos produtos agrícolas e métodos de 
produção da UE, e aumentar a sensibilização e o reconhecimento da qualidade da 
UE e dos sistemas de agricultura biológica. 
 
O considerando 4 do Regulamento (UE) nº 1144/2014 estabelece uma primeira 
ligação entre a política de promoção e os sistemas de qualidade da UE, afirmando 
que as medidas tomadas ao abrigo de tais políticas devem ter como objectivo 
comunicar a autenticidade dos produtos da UE, contribuindo assim 
significativamente para aumentar a sensibilização para os produtos de qualidade na 
UE e noutros locais. O recente estudo de apoio à avaliação da política de promoção 
da agricultura da UE109 revela que, globalmente, a política é eficaz para influenciar 

 
106 Fonte: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/rural-development/ 
107 Artigo 16 do Regulamento (EU) N° 1305/2013 
108 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1144&from=en 
109 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/61b15a1d-09dc-11eb-bc07- 01aa75ed71a1/language-en 
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a sensibilização e o reconhecimento dos sistemas de qualidade da UE, assegurando 
assim a coerência entre as duas áreas políticas. 
 
A política de promoção não está orientada para a origem dos produtos110 e as 
medidas de promoção não devem encorajar o consumo de um produto baseado 
unicamente na sua origem. No entanto, no caso de produtos abrangidos por 
sistemas de qualidade é possível mostrar a origem dos produtos em informação e 
material promocional. 
 
Enquanto os sistemas de qualidade da UE ligam a qualidade dos produtos à sua 
origem geográfica e ao saber-fazer específico envolvido na sua produção, a política 
de promoção visa promover a qualidade de todos os produtos agro-alimentares da 
UE através da referência aos requisitos horizontais e normas elevadas aplicáveis 
que regem os métodos de produção na UE, por exemplo, em termos de segurança 
alimentar, bem-estar animal, etc. 
 
Apesar destas diferenças, as campanhas e actividades de promoção dos produtos 
IG criam sinergias para ambas as áreas políticas: 
 
- para a política de qualidade da UE: os programas de promoção aumentam a 
visibilidade desses produtos em novos mercados, ajudando a preparar o caminho 
para potenciais exportações para mercados fora da UE antes da conclusão ou 
entrada em vigor de um Acordo de Comércio Livre111, e 
 
- para a política de promoção: As IG actuam como poderosos embaixadores da 
qualidade dos produtos agro-alimentares da UE, ajudando a aumentar a 
competitividade do sector agrícola como um todo. 
 
Para concluir, a política de promoção e a política de qualidade são globalmente 
coerentes, tendo sido identificadas sinergias importantes entre as duas áreas 
políticas. 
 
 

 
110 Art 4(2) do Regulamento (EU) No 1144/2014 
111 Interim Implementation assessment of Regulation (EU) No 1144/2014, available at URL: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9e739da-f87f-11e8-9982-01aa75ed71a1 
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Política sobre a agricultura biológica  

 
A produção biológica desempenha um duplo papel social, respondendo à procura 
específica dos consumidores de produtos biológicos e fornecendo bens públicos 
que contribuem para a protecção do ambiente, bem-estar animal e desenvolvimento 
rural112. 
 
A produção biológica é regulada a nível da UE pelo Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho113 e pelo Regulamento (CE) n.º 889/2008 da Comissão114.  
Tal como salientado na Comunicação da Comissão de 2009 sobre a política de 
qualidade dos produtos agrícolas115, os sistemas de qualidade dos produtos 
agrícolas da UE promovem a produção biológica, juntamente com as IG/ETG e 
produtos provenientes das regiões ultraperiféricas da UE116. A este respeito, a 
política biológica prossegue os mesmos objectivos da PAC que são inerentes a 
todos os regimes de qualidade dos produtos agrícolas da UE, por exemplo, 
assegurar o funcionamento eficaz do mercado interno, garantir a concorrência leal, 
assegurar a confiança dos consumidores, e proteger os interesses dos consumidores 
e assegurar que os agricultores recebam um rendimento justo pelo cumprimento 
das regras de produção117. 
 

 
112 Considerando 1 do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 2018, 
relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 834/2007 
do Conselho 
113 Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo à produção biológica e à rotulagem 
dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CEE) n.º 2092/91 (JO L 189 de 20.7.2007, p. 1). O 
Regulamento deveria ser revogado em 1 de Janeiro de 2021 pelo Regulamento (UE) 2018/848, mas a Comissão 
propôs o adiamento da entrada em vigor deste último por 1 ano; 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/048 
3/COM_COM(2020) 0483_PT.pdf 
114 Regulamento (CE) n.º 889/2008 da Comissão, de 5 de Setembro de 2008, que estabelece normas de execução do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, 
no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo (JO L 250 de 18.9.2008, p. 1). 
115 Considerandos 2, 3 e 6 - Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de Maio de 
2018, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos e que revoga o Regulamento (CE) n.º 
834/2007 do Conselho 
116 Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 228/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Março 
de 2013, que estabelece medidas específicas no domínio agrícola a favor das regiões ultraperiféricas da União 
Europeia e revoga o Regulamento (CE) n.º 247/2006 do Conselho (JO L 78 de 20.3.2013, p. 23). 

117 A produção biológica também abrange os alimentos para animais, ao contrário das IG e ETG 
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Embora as elevadas normas sanitárias, ambientais e de bem-estar animal na 
produção de produtos biológicos sejam intrínsecas à sua elevada qualidade, as IG 
e as ETG ligam a qualidade dos produtos à origem geográfica e ao know-how. Os 
dois sistemas são, portanto, complementares e os seus objectivos não são 
contraditórios nem incoerentes. De facto, ao abordar a qualidade de diferentes 
ângulos, contribuem para objectivos comuns relacionados com a qualidade dos 
produtos alimentares da UE. Além disso (como discutido na secção 5.3.4), embora 
os aspectos ambientais e de bem-estar animal não estejam explicitamente listados 
entre os objectivos dos sistemas de IG e ETG, eles figuram nos Cadernos de 
Especificações de certos produtos. Como tal, as duas políticas podem reforçar-se 
mutuamente. 
 
Em termos de execução, ambas as políticas têm um quadro regulamentar a nível da 
UE, um símbolo, um âmbito semelhante em termos de produtos abrangidos118 e 
sistemas de controlo comparáveis em vigor, com auditorias organizadas a nível da 
UE pela Comissão. 
 
No que diz respeito às regras de produção, a principal diferença reside no facto de 
a produção biológica e as suas regras de controlo serem fixadas horizontalmente no 
Regulamento (CE) n.º 834/2007, enquanto para os produtos IG as regras de 
produção são fixadas nos cadernos de especificações do produto para cada IG, com 
base nas quais os organismos de controlo efectuam os controlos. Não é viável 
produzir uma análise abrangente das regras de produção de IG/ETG, a fim de 
identificar inconsistências ou sinergias com a política biológica. 
 
Dadas as semelhanças acima referidas (em termos de âmbito, controlos, etc.), uma 
vez que ambos os tipos de sistemas podem dar aos produtores primários um prémio 
de preço e algumas especificações de produtos IG contêm regras bastante rigorosas, 
os produtores de IG podem também optar por aderir aos sistemas de produção 
biológica para os mesmos produtos. Contudo, avaliar a quota de produção de IG 
que também participa nos sistemas biológicos parece ser um desafio, dada a 
natureza única de cada IG e as escolhas de cada produtor individual. 
 
Os resultados do inquérito aos produtores (no contexto do estudo de apoio à 
avaliação sobre IG/ETG) revelaram que mais de metade (61%) das IG/ETG são 

 
118 A produção biológica também abrange os alimentos para animais, ao contrário das IG e ETG 
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produzidas em certa medida em conformidade com as regras da produção 
biológica; 23% destas atingiram uma proporção da produção biológica superior a 
25%. No entanto, observam-se grandes diferenças no nível de produção biológica 
para produtos IG/ETG individuais. Por exemplo, é insignificante para uma bebida 
espirituosa Pálinka e um presunto Jabugo, mas atingiu 10% no caso do vinho Côtes 
du Rhône (forte aumento desde 2008).  
 
Os resultados do inquérito às autoridades nacionais sugeriram que não há 
concorrência entre os dois tipos de regime político. Dos 27 inquiridos, 20 não 
acreditavam que os produtores fossem desencorajados de produzir biologicamente 
devido ao sucesso dos sistemas de IG. 
 
68% dos inquiridos na consulta pública aberta (N=149) concordaram que os 
regimes de qualidade da UE contribuíram e complementaram outros instrumentos 
e medidas da PAC (20% dos inquiridos discordaram, e 12% não tinham opinião). 
Com base no acima exposto, as IG e as ETG são coerentes com os pagamentos 
directos, a OCM, a política de desenvolvimento rural, a política de promoção e a 
política biológica, uma vez que prosseguem objectivos semelhantes. 
 

5.4.5. Coerência entre as IG/ETG e políticas mais vastas da UE 

 
Esta secção analisa até que ponto os sistemas de IG e ETG são coerentes com  

(i) segurança alimentar,  
(ii) saúde,  
(iii) informação aos consumidores, e  
(iv) comércio. 

Segurança alimentar 

A Legislação Geral sobre os Alimentos119 estabelece os princípios gerais da 
segurança alimentar em todas as fases de produção e distribuição. É 
complementada por outras disposições que explicitam os requisitos de segurança a 

 
119 Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em: https://eur- 
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R0178&from=PT  
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vários níveis, por exemplo, do ponto de vista microbiológico120 e químico121 e 
disposições relativas à saúde animal e vegetal. O quadro de segurança alimentar 
aplica-se sem prejuízo a todos os produtos alimentares produzidos na UE e/ou 
colocados no mercado da UE122, incluindo os que gozam do estatuto de IG e ETG. 
 
Contudo, os alimentos com características tradicionais, incluindo certos produtos 
DOP/IGP e ETG, podem beneficiar de derrogações específicas aos requisitos de 
higiene estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 852/2004. Neste contexto, os 
Estados-Membros podem autorizar os operadores de empresas do sector alimentar 
a não aplicar determinados requisitos em circunstâncias específicas, de modo a 
permitir a continuação da utilização de métodos tradicionais de produção. Tais 
derrogações ainda permitem garantir que os alimentos são seguros, ou seja, não 
prejudiciais para a saúde e próprios para consumo humano. Exemplos de medidas 
nacionais que permitem a continuação da utilização de métodos tradicionais de 
produção abrangem123: carne de rena seca tradicional (Finlândia), produtos de carne 
seca crua de carne picada e não picada (Bulgária) e a evisceração imediata de aves 
de capoeira (França). 
 

Política de saúde da UE 

 
A base jurídica da política de saúde da UE é o artigo 168° do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia (TFUE)124, segundo o qual "em todas as 
políticas e actividades da União será assegurado um elevado nível de protecção da 
saúde humana". O Programa de Saúde da UE 2014- 2020125, proporciona um 
quadro estratégico global que aborda questões centrais em matéria de saúde, com 

 
120 Regulamento (CE) nº 2073/2005 relativo a critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros alimentícios; 
https://eur- lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:4385114 
121 Mais informação em  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=legissum:l21113; https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0396-20160513 
122 Incluindo produtos alimentares produzidos na UE e exportados para fora do território da EU 

123 https://www.fsai.ie/uploadedFiles/EU_Guidance_flexibility.CA.pdf 
124  EUR-Lex - 12008E168 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
125 Regulamento (UE) n.º 282/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2014, relativo ao 
estabelecimento de um terceiro programa de acção da União e do Japão no domínio da saúde (2014-2020) e que 
revoga a Decisão n.º 1350/2007/EC. Text with EEA relevance (europa.eu) 
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os objectivos de promover a boa saúde, assegurar a protecção contra as ameaças 
para a saúde e harmonizar as estratégias entre os Estados-Membros. 
 
A alimentação e a nutrição desempenham um papel fundamental na realização dos 
objectivos de saúde da UE e a ligação entre a alimentação e a saúde está bem 
estabelecida e é reconhecida. As áreas de preocupação do ponto de vista da saúde 
e ligadas à alimentação e à nutrição incluem: 
 
- obesidade126, conforme salientado no Livro Branco da Comissão sobre uma 
estratégia para a Europa em matéria de problemas de saúde relacionados com a 
nutrição, o excesso de peso e a obesidade127; 
 
- consumo nocivo de álcool128, tal como salientado na Estratégia da UE para o 
Álcool129. 
 
- cancro, tal como coberto pelo Plano Europeu de Luta contra o Cancro130 
 
A estratégia da UE "Farm to Fork" também sublinha a necessidade de uma 
mudança para dietas saudáveis e sustentáveis, juntamente com a questão da 
segurança alimentar. Afirma claramente que os actuais padrões de consumo 
alimentar são insustentáveis, tanto em termos de saúde como ambientais. Embora 
a ingestão média de energia, carne vermelha, açúcares, sal e gorduras na UE 
continue a exceder as recomendações, o consumo de cereais integrais, frutas e 
vegetais, leguminosas e frutos secos é insuficiente. 
 
Os sistemas de qualidade da UE abrangem uma vasta gama de produtos, por 
exemplo, azeite, fruta e vegetais, marisco, carne (incluindo carne processada) e 
queijo, sendo a parte predominante de produtos as bebidas alcoólicas. Uma análise 
da gama de produtos, da composição nutricional e da proporção dos vários produtos 
abrangidos pelos sistemas não foi levada a cabo como parte desta avaliação. Por 
conseguinte, não se podem tirar conclusões quanto à proporção dos produtos 

 
126 Strategy on nutrition, overweight and obesity-related health issues | Public Health (europa.eu) 
127 As mentioned in Microsoft Word - EN 279 - original.doc (europa.eu) 
128 https://ec.europa.eu/health/alcohol/overview_en 
129 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52006DC0625  

130 A cancer plan for Europe | European Commission (europa.eu) 
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IG/ETG que possam contribuir para os desequilíbrios de consumo identificados na 
Estratégia "Do prado ao prato", como tendo impactos negativos na saúde e na 
sustentabilidade ambiental. 
 
Os aspectos de saúde e nutrição não estão actualmente listados entre os objectivos 
da legislação sobre IG, pelo que não houve incoerências directas entre as políticas 
de qualidade e saúde da UE identificadas na avaliação, uma vez que prosseguem 
objectivos teoricamente diferentes. 
 

Informação aos consumidores 

O quadro para o fornecimento de informação alimentar aos consumidores é 
estabelecido pelo Regulamento (UE) n.º 1169/2011131 que estabelece princípios 
gerais, requisitos e responsabilidades que regem a informação alimentar, em 
particular a rotulagem. O Regulamento aplica-se aos operadores de empresas do 
sector alimentar em todas as fases da cadeia alimentar e aplica-se a todos os 
alimentos destinados ao consumidor final132. Em particular, tal como se afirma no 
artigo 1(4), aplica-se sem prejuízo dos requisitos de rotulagem em disposições 
comunitárias específicas aplicáveis a determinados alimentos, incluindo produtos 
IG e ETG. A inclusão de produtos de qualidade no âmbito do Regulamento 
1169/2011 assegura a coerência entre as duas áreas de política. 
 
As duas políticas são também coerentes em termos dos seus objectivos. Em ambos 
os casos, a legislação estabelece regras de rotulagem para assegurar que os 
consumidores recebam informações fiáveis que lhes permitam fazer escolhas 
informadas e evitar serem induzidos em erro133. 
 
Dito isto, as políticas abordam a informação do consumidor de ângulos 
ligeiramente diferentes: enquanto o Regulamento 1169/2011 fornece um primeiro 

 
131 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1169&from=EN 
132 Incluindo alimentos entregues por estabelecimentos colectivos e alimentos destinados ao fornecimento a tais 
estabelecimentos (Artigo 1, par. 3) 
133 Artigo 3º do Regulamento : A prestação de informações sobre os alimentos deve prosseguir um elevado nível 
de protecção da saúde e dos interesses dos consumidores, fornecendo uma base para que os consumidores finais 
façam escolhas informadas e façam uma utilização segura dos alimentos 
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nível de requisitos aplicáveis a todos os produtos alimentares, a política de IG diz 
respeito aos atributos de valor acrescentado dos produtos IG ligados à sua origem.  
 
Além disso, ao contrário da política de qualidade, o Regulamento 1169 estabelece 
uma ligação entre a informação fornecida e a protecção da saúde dos consumidores, 
cobrindo assim também os aspectos nutricionais. 
 
Vários quadros jurídicos referem-se à origem dos produtos, a vários níveis 
regulamentares, cada um prosseguindo objectivos específicos. Embora a política 
de qualidade da UE relativa às IG não seja per se um sistema de rotulagem da 
origem, liga os alimentos e bebidas a uma área geográfica específica, à qual o nome 
do produto se refere. Por conseguinte, a ligação com o território e a indicação da 
origem representam a característica chave dos sistemas de qualidade. 
 
No entanto, vários outros quadros legais referem-se à indicação da origem dos 
produtos alimentares. O artigo 26º do Regulamento 1169 estabelece requisitos 
gerais no que diz respeito à indicação do país de origem ou local de proveniência 
dos produtos. Estes devem ser indicados sempre que a sua não indicação possa 
induzir o consumidor em erro134. Para além deste requisito geral, a legislação da 
UE também exige uma indicação de origem para determinados géneros 
alimentícios específicos, tais como frutas e legumes frescos, produtos da pesca, 
mel, azeite, vinho e ovos135  e para carne de bovino e produtos à base de carne de 
bovino, carne de suíno, aves de capoeira e carne de ovino e caprino. 
 
Estes textos legislativos prosseguem objectivos diferentes e definem o conceito de 
origem em conformidade. Embora a política de qualidade da UE considere a origem 
como um valor acrescentado em termos de qualidade do produto (quando implica 
características específicas), o objectivo da legislação sobre a rotulagem da origem 
dos produtos agrícolas é informar os consumidores sobre o país de origem ou 
proveniência do produto. 
 

 
134 Isto é especificado no Regulamento de Execução (UE) n.º 1337/2013 da Comissão, de 13 de Dezembro de 
2013, que estabelece as normas de execução do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que respeita à indicação do país de origem ou local de proveniência da carne fresca, refrigerada e 
congelada de suínos, ovinos, caprinos e aves de capoeira (JO L 335 de 14.12.2013, p. 19). 
135 Mais informação disponível em: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/labelling_legislation/origin-
labelling_en 
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Nos termos do nº 3 do artigo 26º do Regulamento 1169, quando a origem de um 
produto alimentar é referida e difere da dos seus ingredientes primários, a origem 
destes últimos deve também ser referida ou, pelo menos, indicada como sendo 
diferente. Estes requisitos são explicitados no Regulamento de Execução (UE) 
2018/775136 da Comissão, que esclarece como a informação sobre a origem do 
ingrediente primário deve ser indicada nos rótulos. 
 
As IG são abrangidas pelo âmbito de aplicação do artigo 26(3) do Regulamento 
1169. Tendo em conta que para estas denominações de produtos existe uma ligação 
intrínseca entre as características do produto e a origem geográfica, estas são 
reguladas por regras específicas, incluindo regras de rotulagem, e tendo em 
consideração o carácter específico destas denominações como direitos de 
propriedade intelectual, é necessário examinar melhor a forma como a origem do 
ingrediente primário previsto no n.º 3 do artigo 26. Por este motivo, o artigo 1(2) 
do Regulamento de Execução (UE) 2018/775 especifica que os produtos IG não 
são abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. O considerando 6 esclarece que, 
embora os requisitos gerais do artigo 26(3) do Regulamento 1169 se apliquem a 
todos os produtos alimentares, as regras de aplicação relevantes, relacionadas com 
o ingrediente primário, requerem um exame mais aprofundado e serão adoptadas 
numa fase posterior. 
 
Se o âmbito de aplicação dessas regras for alargado às IG, será efectuada uma 
avaliação do seu impacto. Esta questão é particularmente relevante para os produtos 
IGP (em comparação com as DOP), para os quais parte do processo de 
produção/transformação pode ter lugar fora da área geográfica definida. 
 

Política comercial 

A política comercial da UE baseia-se no comércio "aberto e justo" como princípios 
subjacentes quando se procura uma situação de igualdade para comerciantes e 
investidores que operam em todo o mundo. Contribui para o crescimento 

 
136 Regulamento de execução (UE) 2018/775 da Comissão, de 28 de Maio de 2018, que estabelece as regras de 
aplicação do n.º 3 do artigo 26 do Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores, no que respeita às regras de indicação do 
país de origem ou local de proveniência do ingrediente primário de um género alimentício (JO L 131 de 29.5.2018, 
p. 8). 
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económico, a criação de emprego e a integração de todos os países, incluindo os 
países em desenvolvimento, na economia mundial137 138. Tem como objectivo criar 
oportunidades para empresas de todas as dimensões e contribui para o 
desenvolvimento sustentável139 
 
Para além de facilitar o comércio de bens e serviços e os investimentos, a protecção 
e a aplicação efectiva dos direitos de propriedade intelectual está consagrada na 
política comercial da UE. A política comercial da UE reconhece a importância de 
uma protecção e aplicação adequadas dos direitos de propriedade intelectual para 
estimular a inovação e manter a posição competitiva da UE na economia global140 
141. As IG, enquanto Direito de Propriedade Intelectual, estão entre os interesses da 
política comercial da UE, como reflectido na agenda comercial da UE nos últimos 
anos. Os acordos comerciais têm ajudado a proteger as IG da UE contra práticas 
desleais em mercados fora da UE142. 
 
A política de qualidade da UE enumera entre os seus principais objectivos a 
protecção uniforme das IG como Direitos de Propriedade Intelectual no território 
da UE143. As IG são um interesse a nível da UE e há uma contribuição positiva para 
o crescimento económico e o emprego na UE que resulta de uma maior protecção 
e aplicação dos direitos de IG da UE também em mercados terceiros, através de 
acordos comerciais. 
 
A protecção das IG nos acordos comerciais da UE é de particular importância à 
medida que aumenta a quota das vendas de produtos IG nas exportações da UE. Os 

 
137 Tratado da União Europeia, Título V, Capítulo 1: Art 21.2: (e) encorajar a integração de todos os países na 
economia mundial, inclusive através da abolição progressiva das restrições ao comércio internacional; 
138 A UE tem um interesse estratégico em apoiar uma maior integração na economia mundial dos países em 
desenvolvimento e é o maior fornecedor mundial de "Ajuda ao Comércio" para apoiar os países em desenvolvimento 
na utilização do comércio como uma alavanca para a redução da pobreza.  

139 DG TRADE, EU Trade Policy at work. URL:  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/october/tradoc_158400.pdf  

140  http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pdf 
141 Em particular, a indústria intensiva de DPI, incluindo as de IG, são muito importantes na UE, e geraram no total 
quase 45% da actividade económica total (PIB) na UE, no valor de 6,6 triliões de euros. Também foram responsáveis 
pela maior parte do comércio da UE com o resto do mundo. Fonte: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-contribution#ip-contribution_1 
142 Carta de missão ao Comissário para o Comércio: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/sites/comm- 
cwt2019/files/commissioner_mission_letters/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf 
143 De acordo com o Regulamento (UE) n.º 1151/2012 
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produtos IG representam agora 15,5% do total das exportações agro-alimentares da 
UE144. Em 2017, 23% do total das vendas de produtos com IG da UE (17 mil 
milhões de euros), teve lugar com países terceiros. O comércio agro-alimentar da 
UE com países parceiros comerciais preferenciais representa aproximadamente 
35% do comércio agro-alimentar total da UE com países terceiros e esta 
percentagem tem vindo a aumentar nos últimos 10 anos145. Por conseguinte, a 
protecção das IG ao abrigo de acordos comerciais é um factor importante na 
vantagem muito competitiva da UE nas exportações agro-alimentares a nível 
internacional. 
 
A política comercial da UE depende de vários instrumentos quando se trata da 
protecção das IG: 
 
Compromissos no âmbito de acordos multilaterais, no contexto do Acordo da OMC 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 
Comércio (TRIPS), em que a UE tem sido um importante apoiante das negociações 
sobre as IG na Agenda de Desenvolvimento de Doha146 da OMC, com vista a 
estabelecer um registo internacional e alargar o nível de protecção mais elevado, 
actualmente concedido às IG de vinhos e bebidas espirituosas, ao resto das IG. 
 
O Acto de Genebra do Acordo de Lisboa sobre Denominações de Origem e 
Indicações Geográficas assinado em 2015 por 13 Estados é um acordo internacional 
que estabelece um sistema de protecção multilateral das IG. Actualizou e reforçou 
o Acordo de Lisboa para a Protecção das Denominações de Origem (1958, 
modificado em 1979). Os dois actos dizem respeito ao mesmo acordo. Os membros 
dos respectivos actos fazem parte de uma única União Especial denominada União 
de Lisboa.   O Acto de Genebra entrou em vigor a 26 de Fevereiro de 2020, três 
meses após a adesão da UE. 
 

 
144 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural- policy/cmef/products-and-
markets/economic-value-eu-quality-schemes-geographical-indications-gis-and- traditional-specialities-guaranteed-
ETGs_en 
145   https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159039.pdf 

146 https://ec.europa.eu/trade/policy/eu-and-wto/doha-development-agenda/  
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O Acto de Genebra está aberto a organizações internacionais, enquanto o Acordo 
de Lisboa não o está, e abrange também "Indicações Geográficas", enquanto ao 
abrigo do Acordo de Lisboa apenas "Denominações de Origem" podem ser 
registadas. Os nomes são registados num único registo que é denominado "Registo 
Internacional". 
 
30 países são membros do Acordo de Lisboa, entre os quais sete Estados Membros: 
Bulgária, República Checa, França, Itália, Hungria, Portugal e Eslováquia. 
 
As partes contratantes para as quais o Acto de Genebra está em vigor a 30 de Junho 
de 2021 são: Camboja, Albânia, Samoa, República Popular Democrática da Coreia, 
UE, Laos, França, Omã e Hungria. Espera-se que mais países se sigam. 
 
Acordos comerciais bilaterais, que incluem os capítulos147 dos Direitos de 
Propriedade Intelectual abrangentes, dos quais as IG fazem sempre parte. A 
protecção das IG tem estado entre os principais interesses agrícolas da UE nas 
negociações comerciais, incluindo com o Mercosul, México, e Japão148. 
 

Aplicação efectiva: a UE adoptou uma Estratégia revista para a 
Aplicação dos Direitos de Propriedade Intelectual em países terceiros149, 
que inclui acções específicas para abordar a protecção dos Direitos de 
Propriedade Intelectual e os problemas de aplicação que afectam as 
empresas da UE que comercializam e investem no estrangeiro. A 
aplicação destes direitos dentro e fora da UE contribui para o crescimento 
económico e a criação de emprego, salvaguardando simultaneamente a 
segurança e saúde dos consumidores, que poderiam ser postos em risco 
por produtos contrafeitos150. 

 
Outras ferramentas para a protecção e aplicação dos direitos de IG (e, de forma 
mais ampla, dos Direitos de Propriedade Intelectual) em países terceiros, incluem 

 
147  https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/negotiations-and-agreements/  

148 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5344-2018-INIT/en/pdf 
149 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2014/EN/1-2014-389-EN-F1-1.Pdf 
150 https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/ 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 80/107 

 
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 

                      
                                                                                                                             

 

programas de cooperação técnica de PI financiados pela UE para apoiar a criação 
e melhorar o funcionamento dos sistemas de PI de países terceiros, bem como 
diálogos de PI e Grupos de Trabalho sobre PI151 . Estas ferramentas ajudam os 
países terceiros a melhorar os seus quadros de Direitos de Propriedade Intelectual 
e apoiam os interesses dos interessados da UE nesses países. Os programas de 
cooperação técnica em PI (os chamados IP Keys, na China, América Latina e 
Sudeste Asiático) criam sinergias relevantes no estrangeiro com outro instrumento 
financiado pela UE em apoio às PMEs, os IP SME Helpdesks152. 
 
A Comissão conduziu recentemente uma revisão da política comercial e de 
investimento da UE com vista a responder aos desafios globais, tendo em conta as 
lições aprendidas com a crise da COVID-19. Uma nova comunicação sobre a 
política comercial da UE foi publicada em Fevereiro 2021153. O objectivo desta 
nova estratégia é construir um consenso em torno da direcção estratégica e dos 
objectivos da política comercial da UE para a próxima década, com base na 
abertura, sustentabilidade e assertividade. 
 
A vasta rede de acordos comerciais preferenciais da UE, cobrindo cerca de 33% do 
seu comércio externo, continuará a facilitar e aumentar os fluxos de comércio e 
investimento mútuos como motor da recuperação económica, contribuindo também 
para os objectivos de sustentabilidade na prossecução dos seus interesses no 
estrangeiro. A nova estratégia reforça o seu enfoque na implementação e aplicação 
de acordos comerciais e na garantia de condições equitativas de concorrência. Ao 
reforçar a execução e aplicação dos seus acordos, a política comercial da UE cria 
assim as condições para que as empresas se desenvolvam, cresçam e inovem, e 
ajudem a garantir empregos de alta qualidade na UE e fora dela. A aplicação dos 
direitos de IG da UE beneficiará destes esforços acrescidos. 
 
As IG têm um grande valor económico no sector agro-alimentar da UE. A 
protecção das IG proporciona oportunidades de crescimento e emprego na UE. A 
política comercial amplifica os benefícios da política de IG da UE, em particular 

 
151 https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/ 
152 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pdf 
153 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/february/tradoc_159438.pdf 
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melhorando o acesso ao mercado e reforçando os quadros de DPI para a protecção 
e aplicação das IG em mercados de países terceiros. 
 
Por conseguinte, pode concluir-se que a política de IG da UE é coerente com a sua 
política comercial e contribui para sinergias no que diz respeito a objectivos e 
efeitos alcançados. 
 

5.5. O valor acrescentado da UE 

Vários Estados-Membros tinham desenvolvido sistemas de protecção das IG antes 
do estabelecimento do quadro da UE. Contudo, estes sistemas nacionais não eram 
comparáveis com os da UE em termos de âmbito e tipo de protecção. Por exemplo, 
a lei italiana sobre as IG no sector agro-alimentar (1954) cobria apenas o queijo; no 
Reino Unido e na Alemanha (para produtos agro-alimentares), os quadros 
relacionados com marcas comerciais e a utilização de nomes específicos, não eram 
totalmente comparáveis com as IG. Os sistemas nacionais que eram semelhantes 
aos sistemas de IG da UE foram substituídos por estes últimos. 
 
Apenas alguns Estados-membros (por exemplo, França, República Checa) 
implementaram sistemas nacionais comparáveis para as ETG. 
 
No que diz respeito à protecção proporcionada pelos acordos internacionais de 
protecção em comparação com a protecção proporcionada pelos sistemas da UE, 
existe um claro valor acrescentado da UE. Em particular, o envolvimento da UE 
nas IG é um motor a nível internacional. Espera-se que a sua adesão ao Acto de 
Genebra (ver acima) contribua para o desenvolvimento da política de IG a nível 
mundial e para consolidar e potencialmente expandir os benefícios da protecção 
das IG para o crescimento inclusivo e o emprego na produção de alto valor 
acrescentado no sector agrícola. Com o Acto de Genebra a oferecer um sistema de 
registo centralizado e protecção multilateral, deverá também dar um incentivo para 
que mais países terceiros adiram ao sistema de Lisboa, uma vez que isto lhes daria 
acesso à protecção em toda a UE, e poderiam beneficiar de um procedimento de 
exame que é eficiente, simples, rápido, barato e objectivo. O Acto de Genebra 
oferece um sistema de registo centralizado e protecção multilateral. Os nomes são 
registados através de um único procedimento gerido pela Organização Mundial da 
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Propriedade Intelectual (OMPI) e cada membro decide se protege ou não o nome 
registado. Tendo em conta que actualmente existem apenas nove membros do Acto 
de Genebra, levará tempo até que possa atingir o seu potencial de proteger 
eficazmente as IG a um nível mais global. 
 
O escrutínio a nível da UE permite a homogeneidade dos procedimentos, enquanto 
existem grandes diferenças entre os Estados-Membros no que diz respeito aos 
procedimentos nacionais de escrutínio. Neste contexto, a implementação dos 
sistemas de IG e ETG é altamente variável entre os Estados-Membros, dependendo 
das regras pré-existentes e dos objectivos. Por exemplo, as IG são uma prioridade 
política fundamental para a França, que tem um instituto público específico (INAO) 
para gerir as IG, as ETG e outros sistemas de qualidade. Em Itália e Espanha, os 
pedidos são primeiro analisados pela autoridade regional competente. Em seguida, 
o ministério nacional procede à avaliação dos pedidos. Nos Países Baixos, não 
existem directrizes para avaliar os pedidos de IG através de um método uniforme.  
 
Assim, existe uma clara heterogeneidade nos procedimentos nacionais que pode 
levar a diferentes níveis de qualidade nos pedidos a nível da UE. No entanto, o 
procedimento da UE é o mesmo para o exame dos pedidos de cada Estado-Membro. 
Isto assegura uma homogeneidade dos procedimentos e aumenta a homogeneidade 
das garantias fornecidas pelas IG e ETG a nível da UE. 
 
A homogeneidade dos procedimentos entre os Estados-Membros, no que diz 
respeito às vendas para além dos seus mercados internos, é importante: 20% do 
valor das vendas de IG/ETG estavam no mercado intracomunitário em 2017 (15 
mil milhões de euros) e 22% no mercado de países terceiros (17 mil milhões de 
euros)154. Este procedimento da UE parece ser relevante em termos de integridade 
do mercado interno (normas comuns para mercadorias que circulam no mercado 
intra-UE) e no que respeita à homogeneidade das normas para produtos exportados 
para mercados de países terceiros. No entanto, não é possível avaliar até que ponto 
a homogeneidade diminuiria apenas no caso de controlo por parte dos Estados-
Membros, com orientações mais rigorosas por parte da Comissão. 
 

 
154 Study on economic value of EU quality schemes 
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Com a crescente digitalização e vendas on line, o potencial de fraude (por exemplo, 
sob a forma de nomes de domínio enganosos) está também a aumentar.  
 
A fim de manter o valor acrescentado das IG na era da Internet, a Comissão tem 
vindo a desenvolver, em colaboração com o Gabinete da Propriedade Intelectual 
da União Europeia (EUIPO), a plataforma GIview para aumentar a transparência, 
a disponibilidade pública de informação e para melhorar a aplicação dos Direitos 
de Propriedade Intelectual. 
 
Além disso, foi avaliado um possível registo de IG/ETG de pequena escala apenas 
a nível nacional. O termo "IG/ETG de pequena escala" refere-se tanto à dimensão 
económica como à área do mercado. Se se considerar que as IG/ETG de pequena 
escala cobrem as cadeias de valor com um valor de vendas inferior a 1 milhão de 
euros, em 2017 representaram155: 48% do número total de IG (cerca de 1 600), 
apenas 0,5% do valor total de vendas sob IG (418 milhões de euros). No entanto, 
visar apenas IG/ETG de maior dimensão no âmbito dos sistemas de IG e ETG da 
UE poderia possivelmente dar origem a vários problemas: 
 
- nem todos os Estados-Membros podem ter sistemas comparáveis como alternativa 
ao registo a nível da UE; 
 
- pode ser difícil avaliar um valor de vendas realista para IG/ETG na fase de registo; 
 
- pode ser difícil estabelecer um limiar viável para as IG/ETG de menor escala; e 
 
- tal proposta poderia enfrentar a oposição das partes interessadas, devido à 
exclusão de muitas cadeias de valor dos sistemas da UE. 
 
O procedimento de escrutínio a nível da UE custa cerca de 33 500 euros para cada 
pedido. Isto representa 0,3% de 10 anos de vendas para uma IG/ETG de pequena 
escala (1 milhão de euros/ano), pelo que deverá ainda ser viável para os pequenos 
Agrupamentos de produtores. 
 

 
155 Com base numa base de dados elaborada no contexto do estudo sobre o valor económico dos sistemas de 
qualidade da UE 
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A consulta pública incluiu uma questão em aberto sobre os benefícios mais 
essenciais dos regimes de qualidade da UE (IG, DOP, IGP e ETG) que os regimes 
nacionais/regionais não poderiam proporcionar. 65% dos inquiridos foram neutros 
quanto aos benefícios adicionais da política e sistemas de qualidade da UE em 
comparação com a política e sistemas nacionais/regionais, 27% foram claramente 
positivos e os restantes 8% claramente negativos. "Harmonização", "protecção" e 
"promoção" foram os termos mais frequentemente utilizados nas respostas quanto 
aos benefícios da política de qualidade da UE (alguns exemplos são dados abaixo). 
 
 
 

 
Figura 15. Selecção de ideias mencionadas pelos que responderam à consulta pública 

 
 
Em resumo, as IG/ETG geram um claro valor acrescentado da UE. Sem o quadro 
da UE, os sistemas de IG e ETG podem não existir em todos os Estados-Membros 
e podem não ser coerentes entre aqueles em que existem. 
 
 

6. CONCLUSÕES 

 
A triangulação de dados foi utilizada para assegurar a robustez das conclusões, ou 
seja, foram utilizadas duas ou mais metodologias diferentes de recolha de dados 
para verificar os resultados. As conclusões baseiam-se em várias fontes de dados, 
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incluindo um estudo externo de apoio à avaliação das IG e ETG protegidas na 
UE156, um estudo externo sobre o valor económico dos sistemas de qualidade da 
UE157, uma análise contra factual dos impactos económicos das IG/ ETG nas zonas 
rurais pelo CCI158, uma consulta pública e uma análise interna de dados e 
informações (ver secção 4.2 e secção 4.3). 
 

6.1. Eficácia 

Globalmente, a avaliação conclui que os objectivos da legislação da UE sobre IG e 
ETG foram alcançados. Esta conclusão baseia-se nos dois estudos externos159 160, 
na análise contra factual dos impactos económicos das IG/ETG nas zonas rurais 
pelo CCI161, na consulta pública162 e na análise interna de dados e informações. 
 
A avaliação mostra que os sistemas de IG e ETG têm um efeito positivo no mercado 
interno, fornecendo uma referência comum para o comércio entre os Estados-
Membros e assegurando um nível consistente de protecção a nível da UE. 
 

 
156 Evaluation support study on geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the
 EU, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9- 
01aa75ed71a1/language-en 
157 Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities 
guaranteed (ETGs) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe- 11ea-aea8-
01aa75ed71a1 
158 Dumangane, M., Granato, S., Lapatinas, A., and Mazzarella, G., Causal estimates of Geographical Indications' 
effects on territorial development: feasibility and application, JRC Technical Report, Ispra, 2021, JRC124769, 
Causal estimates of Geographical Indications’ effects on territorial development: feasibility and application | 
Knowledge for policy (europa.eu) 

159 Evaluation support study on geographical indications and traditional specialities guaranteed 
protected in the EU, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9- 01aa75ed71a1/language-en 
160 Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GIs) and traditional specialities 
guaranteed (ETGs) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a7281794-7ebe- 11ea-aea8-
01aa75ed71a1  

161 Dumangane, M., Granato, S., Lapatinas, A., and Mazzarella, G., Causal estimates of Geographical Indications' 
effects on territorial development: feasibility and application, JRC Technical Report, Ispra, 2021, JRC124769, 
Causal estimates of Geographical Indications’ effects on territorial development: feasibility and application | 
Knowledge for policy (europa.eu) 
162 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/2029-Evaluation-of- Geographical-
Indications-and-Traditional-Specialities-Guaranteed-protected-in-the-EU/public-consultation 
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O quadro legislativo das IG e ETG prevê uma concorrência leal para os agricultores 
e produtores da cadeia de valor das IG/ETG. O escrutínio a nível da UE assegura 
homogeneidade e os controlos (tal como implementados pelos Estados-Membros 
em todas as fases da cadeia de fornecimento) asseguram um bom nível de protecção 
contra a utilização indevida de nomes de IG. No entanto, os controlos e a 
implementação das IG são mais eficazes nos Estados-Membros de produção do que 
em outros mercados intra e extracomunitários. O valor de mercado das infracções 
às IG da UE totalizou aproximadamente 4,3 mil milhões de euros em 2014, o que 
corresponde a 9,0% do valor total das vendas de IG da UE. Os dados dos controlos 
franceses indicam que a taxa de infracção através da Internet é o dobro da taxa 
média de infracção. Isto, juntamente com o facto de as IG não serem consideradas 
um título válido de Direito de Propriedade Intelectual ao abrigo da UDRP (Domain-
Name Dispute-Resolution Policy), indicaria que existe uma questão de 
implementação relativamente à utilização de nomes de IG, e em particular em 
nomes de domínio na Internet. 
 
As dificuldades relacionadas com a execução de controlos foram identificadas 
pelos Estados-Membros em resultado da vasta gama de produtos a verificar 
(incluindo produtos não comunitários), dos diferentes canais de comercialização 
utilizados (incluindo vendas electrónicas) e da execução nacional divergente. Estes 
desafios e lacunas de aplicação serão abordados no contexto da próxima revisão 
dos sistemas de IG e ETG. 
 
As características de valor acrescentado dos produtos IG/ETG podem dar aos 
agricultores e produtores um preço prémio e um melhor rendimento. Contudo, os 
benefícios dos sistemas de IG e ETG estão longe de ser sistemáticos e o justo 
retorno depende fortemente do ambiente económico do produto, dos acordos de 
gestão e da estratégia implementada pelo Agrupamento de Produtores. Embora a 
análise sugira que os Agrupamentos de produtores são os principais motores para 
estruturar a cadeia de valor e estabelecer uma estratégia de produto IG/ETG, a sua 
estrutura, capacidade legal e os papéis na gestão dos sistemas não estão claramente 
definidos a nível da UE para todos os sectores IG e são necessários ajustamentos 
legais. 
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A avaliação também sugere que as IG e as ETG têm um impacto positivo no 
emprego local e podem levar a uma maior diversificação, por exemplo, através de 
sinergias com o turismo. 
 
Embora a compreensão e o reconhecimento dos sistemas e símbolos das IG e ETG 
variem consideravelmente entre os Estados-Membros, a conclusão geral é que o 
conhecimento dos símbolos é relativamente baixo e que os consumidores 
confundem os diferentes sistemas, mostrando uma eficácia limitada no 
fornecimento de informação clara. Isto apesar do facto de que o principal incentivo 
dos agrupamentos de produtores em aderir a um sistema de IG é aumentar o 
conhecimento do nome do produto. A avaliação de impacto analisará mais 
aprofundadamente os motores deste problema e analisará diferentes opções, tais 
como tornar obrigatória a utilização dos símbolos em todos os sectores. 
 

6.2. Eficiência 

O quadro IG/ETG  é avaliado como eficiente em termos de custos e benefícios para 
os intervenientes privados e organismos públicos. Os custos públicos de gestão e 
controlo das IG/ETG são estimados em 0,12% do valor total das vendas e os custos 
médios para os Agrupamentos de produtores são de 0,5% do valor das vendas. 
 
A avaliação avaliou igualmente se há margem para simplificação e redução da 
carga administrativa, em particular no que diz respeito aos procedimentos de 
registo, alteração e cancelamento e aos controlos do cumprimento do Caderno de 
Especificações do produto. A análise mostra que os longos procedimentos de 
registo e de alteração, tanto a nível nacional como da UE, são a principal fonte de 
carga administrativa. Para acelerar o tratamento dos pedidos, o estudo de apoio à 
avaliação das IG/ETG sugeriu alterações às regras processuais da UE e à gestão 
dos sistemas, combinadas com iniciativas de orientação e formação. 
 

6.3. Relevância 

A avaliação concluiu que os objectivos dos sistemas de IG e ETG estão a abordar 
as necessidades reais dos vários intervenientes. No entanto, devido ao fraco 
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conhecimento e compreensão dos sistemas em alguns Estados-Membros, tal 
relevância não é necessariamente percebida pelos consumidores. 
 
As IG são consideradas um forte trunfo para os territórios rurais e um instrumento 
importante para a promoção da identidade regional. Considerando o seu número 
limitado, não foi possível tirar conclusões específicas no que diz respeito a nomes 
protegidos como ETG. O reforço das IG e ETG através do apoio ao 
desenvolvimento rural responde principalmente à necessidade de reforçar a 
integração no sector agrícola e satisfazer a procura de qualidade por parte dos 
consumidores. 
 
Com o lançamento do “Green Deal” Europeu e da Estratégia “Do prado ao Prato”, 
as preocupações da sociedade relacionadas com os sistemas alimentares 
sustentáveis estão no topo da agenda. Embora a protecção ambiental e o bem-estar 
animal não sejam os principais objectivos da produção de IG/ETG, a avaliação 
avaliou se e em que medida os Cadernos de Especificações do produto incorporam 
tais considerações. A maioria dos Agrupamentos de produtores inquiridos declarou 
que os Cadernos de Especificações dos produtos consideram questões ambientais 
e de bem-estar animal, mostrando frequentemente uma correlação positiva com a 
produção biológica. Contudo, este é um processo lento e não sistemático, com 
níveis variáveis de compromisso voluntário e grande dependência das iniciativas 
dos produtores. As opções para integrar melhor as preocupações de 
sustentabilidade nos sistemas de IG e ETG são propostas no relatório da Avaliação 
de Impacto. 
 
Estas conclusões baseiam-se no estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG163, na 
consulta pública e na análise interna de dados e informações. 
 

6.4. Coerência 

Os sistemas de IG e ETG são em geral coerentes com as marcas comerciais da UE, 
sistemas nacionais/regionais, outros instrumentos da PAC e outras políticas da UE. 

 
163 Evaluation support study on geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the EU,  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9- 01aa75ed71a1/language-en 
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Os sistemas de IG e ETG têm lógicas de intervenção semelhantes e prosseguem 
objectivos comuns. Contudo, as DOP e IGP identificam o nome de um produto cuja 
qualidade ou reputação está ligada à sua origem geográfica, enquanto as 
denominações ETG registadas salvaguardam os aspectos tradicionais dos produtos 
e receitas e não exigem qualquer ligação a uma área geográfica específica. Além 
disso, as DOP/IGP beneficiam de um nível de protecção mais elevado do que as 
ETG, porque são reconhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual, ao passo 
que as ETG não o são. O interesse dos produtores no regime das ETG é baixo 
(apenas 64 ETG registados), devido a uma combinação de factores, tais como a 
baixa sensibilização dos consumidores para os ETG, a complexidade do sistema e 
o facto de não impedir os produtores de outras regiões de utilizarem o termo. O 
sistema dos ETG deve ser reavaliado à luz da sua atractividade limitada para os 
produtores. 
 
Tanto as IG como as marcas comunitárias são direitos de propriedade intelectual 
registados, destinados a regular a utilização correcta dos nomes e a conceder 
protecção e direitos específicos. No entanto, os dois Direitos de Propriedade 
Intelectual servem propósitos diferentes. Enquanto as marcas conferem ao seu 
proprietário um direito exclusivo, as IG conferem um direito colectivo a todos os 
produtores no território geográfico que produzem de acordo com as regras de 
produção definidas. A análise mostra que o nível de protecção oferecido pela 
legislação da UE sobre IG é compatível e comparável ao oferecido pela legislação 
da UE sobre marcas, mas que existe uma diferença de tratamento entre IG e marcas 
da UE quando estas são utilizadas num nome de venda de um produto final. 
 
Os Estados Membros e as regiões dispõem de numerosos sistemas de qualidade, 
para além dos sistemas de IG e ETG. A avaliação concluiu que tais sistemas podem 
partilhar alguns dos objectivos dos sistemas de IG e ETG da UE e podem 
complementá-los em tais casos, por exemplo, cobrindo questões de 
sustentabilidade e bem-estar animal. Como os sistemas nacionais/regionais não 
oferecem protecção de direitos de propriedade intelectual164, não foi encontrada 
qualquer incoerência. 
 

 
164 Existem exemplos de nomes de sistemas de qualidade registados como marcas comerciais (por exemplo Campo 
y Alma). 
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A avaliação concluiu que os objectivos dos regimes de IG e ETG são semelhantes 
aos do sistema de pagamentos directos, da OCM, da política de desenvolvimento 
rural, da política de promoção e da política biológica e que os regimes são, por 
conseguinte, coerentes com os outros instrumentos e medidas da PAC. 
 
Para além de avaliar a coerência com a PAC, a avaliação analisou a relação entre 
os regimes e outras políticas da UE, por exemplo, segurança alimentar, saúde, 
informação aos consumidores e política comercial. 
 
Foi estabelecida coerência entre a política de qualidade da UE e a política de 
segurança alimentar, uma vez que todos os produtos alimentares (incluindo os 
produtos IG e ETG) têm de cumprir a legislação da UE aplicável. No que respeita 
à saúde, uma vez que a lógica dos sistemas de IG e ETG está ligada à origem, 
especificidades de produtos e saber-fazer, as duas políticas prosseguem objectivos 
teoricamente diferentes. Por conseguinte, não foram encontradas incoerências 
directas. 
 
No que diz respeito à informação alimentar dos consumidores, o regulamento FIC 
aplica-se sem prejuízo das disposições aplicáveis aos produtos IG e ETG, 
assegurando assim a coerência entre as duas áreas políticas. Ambas as legislações 
visam igualmente fornecer, através de regras de rotulagem, informações fiáveis 
para os consumidores e são, portanto, também coerentes em termos dos seus 
objectivos. 
 
A política de qualidade da UE está alinhada com a política comercial. A protecção 
da IG proporciona oportunidades de crescimento e emprego, contribuindo assim 
para os objectivos da política comercial. Por conseguinte, as duas áreas políticas 
apresentam sinergias no que diz respeito aos seus objectivos alcançados. 
 
Estas conclusões baseiam-se no estudo de apoio à avaliação sobre IG/ETG165, na 
consulta pública e na análise interna de dados e informações. 
 

 
165 Evaluation support study on geographical indications and traditional specialities guaranteed protected in the EU,
 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9- 01aa75ed71a1/language-en 
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6.5. O valor acrescentado da UE 

Ter um quadro comum para IG e ETG proporciona um claro valor acrescentado ao 
assegurar a homogeneidade em termos de âmbito sectorial e nível de protecção.  
 
Sem este quadro a nível da UE, tais sistemas poderiam não existir em todos os 
Estados Membros ou poderiam resultar em abordagens muito divergentes. 
 
A avaliação concluiu que o controlo a nível da UE assegura uniformidade e evita 
tratamento desigual, contribuindo assim tanto para a integridade do mercado 
interno como para normas comuns de comércio com parceiros em países não 
pertencentes à UE. 
 

6.6. Lições aprendidas 

A avaliação conclui que, globalmente, os sistemas de IG e ETG cumprem os seus 
objectivos políticos fundamentais. Proporcionam uma vasta gama de possíveis 
benefícios aos interessados, tais como um retorno justo e concorrência para os 
agricultores e produtores, embora não sistematicamente em todos os Estados-
Membros. Os principais limites são a baixa sensibilização e compreensão dos 
sistemas por parte dos consumidores em alguns Estados-Membros e certas 
deficiências nos controlos nas fases a jusante da cadeia de valor. Os outros 
objectivos políticos fundamentais - a defesa da IG como direito de propriedade 
intelectual, a integridade do mercado interno e a ajuda aos produtores de produtos 
ETG para salvaguardar os métodos tradicionais de produção e receitas - são em 
geral alcançados. Os regimes de IG e ETG também contribuem para a realização 
dos objectivos de desenvolvimento rural, por exemplo, mantendo uma produção 
agrícola diversificada e economias rurais em desenvolvimento. 
 
No entanto, a avaliação identificou também as seguintes áreas a melhorar: 
 
Foram detectadas deficiências de controlo e execução nas fases a jusante da cadeia 
de valor. As diferenças na utilização causam dificuldades na aplicação do direito 
de propriedade intelectual dos produtores fora do Estado-Membro de produção. 
Além disso, as IG e ETG abrangem uma vasta gama de produtos, que são vendidos 
através de vários pontos de venda (incluindo electrónicos), o que dificulta ainda 
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mais a aplicação efectiva. Estes desafios e lacunas na aplicação da lei devem ser 
ainda avaliados e abordados no contexto da próxima revisão dos sistemas de IG e 
ETG. 
 
Outra questão que foi destacada está intimamente ligada aos novos objectivos 
políticos da Comissão, em particular no âmbito do “Green Deal” Europeu e da 
Estratégia "Do Prado ao Prato". As preocupações com a sustentabilidade têm-se 
acentuado nos últimos anos, mas a produção de IG e ETG não as tem em 
consideração ou não as tem sistematicamente em consideração. O relatório da 
Avaliação de Impacto deve examinar a viabilidade de incorporar as preocupações 
de sustentabilidade nos sistemas e propor possíveis caminhos a seguir. 
 
Um factor importante que limita a atractividade das IG e ETG é a baixa consciência 
e compreensão dos sistemas (e símbolos) por parte dos consumidores.  
 
O relatório da Avaliação de Impacto deve analisar mais aprofundadamente os 
factores que levam a este problema e propor possíveis soluções. 
 
Os Agrupamentos de produtores desempenham um papel fulcral na gestão das IG 
e ETG. Contudo, a avaliação concluiu que as tarefas que têm o direito de realizar 
diferem muito entre sectores e Estados-Membros, uma vez que são definidas a nível 
da UE apenas para o sector agro-alimentar e não para os vinhos, produtos 
vitivinícolas aromatizados e bebidas espirituosas. Os possíveis papéis dos 
Agrupamentos de produtores poderiam ser mais bem avaliados e desenvolvidos. 
 
Os procedimentos longos e complexos, tanto a nível nacional como da UE, são 
considerados o principal irritante e fonte de carga administrativa. Para acelerar o 
tratamento dos pedidos, devem ser analisadas as possibilidades de melhor 
orientação e iniciativas de formação da Comissão. 
 
O número limitado de nomes de produtos registados aponta para uma falta de 
interesse no sistema ETG e para a dificuldade de proteger os métodos de produção 
tradicionais em toda a UE. O processo de revisão deve reavaliar o sistema à luz da 
sua atractividade limitada para os produtores. 
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Foi utilizada informação qualitativa para muitos aspectos desta avaliação, uma vez 
que a informação sobre IG/ETG é rica mas o nível de detalhe é heterogéneo e os 
dados disponíveis não estão estruturados numa base de dados, pelo que não são 
facilmente pesquisáveis. Isto está a dificultar a avaliação da política. A 
monitorização das IG/ETG a nível nacional e a continuação da investigação sobre 
este tópico poderia ser encorajada 
 
                                                
                                                XXXXXXXXXXX 
 
 
 

6. RECOMENDAÇÕES FEITAS PELA QUALIFICA/oriGIn 
PORTUGAL 

 
Tendo em conta as conclusões do estudo da Comissão Europeia e sendo que 
no Estudo em causa: 
 
-  Portugal nunca é referido como exemplo a seguir; 
-  nem como possuindo boas práticas nalgum sector específico; 
- nem nenhuma IG portuguesa é referenciada, 
 
parece poder concluir-se haver uma enorme margem de progresso para 
melhorar a viabilidade do sector e usufruir dos benefícios apontados pela 
Comissão Europeia: 
 
- quer para os produtores e transformadores,  
- quer para os consumidores, 
- quer para a economia em geral,  
- e para o desenvolvimento rural, em particular. 
 
 
Assim, julga-se útil assinalar os pontos que, a nosso ver, carecem de resposta 
urgente por parte das autoridades competentes: 
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A.AGRUPAMENTOS DE PRODUTORES 
Uma vez que “Os Agrupamentos de produtores desempenham um papel 
fulcral na implementação das IG e das  ETG” conviria, à semelhança do 
que acontece noutros Estados membros referidos como exemplos166, 
estabelecer legalmente a natureza jurídica possível, a 
representatividade (total ou em % dos potenciais interessados da fileira 
produtiva ou das quantidades produzidas, a questão fulcral da recepção 
e encaminhamento das notificações (e não “autorizações) efectuadas 
pelos diferentes operadores sobre a intenção de vir a poder usar a IG, a 
obrigatoriedade ou não de ser membro do Agrupamento para poder 
usar a IG, o pagamento de uma quotização em função das quantidades 
produzidas, por membros e por não membros (se for esta a opção 
tomada), a proibição de exigência de pagamentos de “jóias” para 
usufruir do uso da IG, mas a possibilidade de pagamento de uma jóia 
para aderir ao Agrupamento, a tipologia de sanções a aplicar aos 
operadores por lesão do bom nome da IG, a obrigatoriedade de reportar 
às autoridades todos os casos de infracção aos DPI da IG que gerem, a 
obrigatoriedade de elaborar relatório anual de actividade, a 
possibilidade de se constituírem como assistentes em processos judiciais, 
etc. 

O sistema de IG confere direitos de propriedade intelectual, 
concedendo aos produtores de uma zona geográfica definida o 
direito de utilizar a denominação registada se cumprirem o Caderno 
de Especificações do produto. 
 

 
166 NT -  A este respeito ver o TT- 43 - Protecção das DO e das IG para produtos agrícolas e agro- 
alimentares  - Guia para os requerentes (de acordo com o exigido pelo Regulamento EU  nº 
1151/2012), TT 47 - Indicações Geográficas e Denominações de Origem: o papel fulcral dos 
Agrupamentos de Produtores e o TT 65 - Processo administrativo de registo de um NOME como 
DO ou como IG ou como ET – Disposições existentes em Portugal e sugestões e críticas da 
QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL, todos disponíveis no site 
https://qualificaportugal.pt/publicacoes/textos-tecnicos/ 
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Conviria, ainda, estabelecer as regras para o reconhecimento formal e 
para a retirada do reconhecimento  de tais agrupamentos, como forma 
de diminuir a carga administrativa em ambos os sectores 
 
 

B.PROCEDIMENTOS DE REGISTO, DE ALTERAÇÃO E DE CANCELAMENTO 
Uma vez que “Os longos e complexos procedimentos de registo e de 
alterações ao registo, são considerados o principal factor de irritação e 
fonte de carga administrativa”: 
 
os Agrupamentos de produtores são os principais motores para estruturar a 
cadeia de valor e estabelecer uma estratégia de produto IG/ETG, a sua 
estrutura, capacidade legal e os papéis na gestão dos sistemas não estão 
claramente definidos a nível da UE para todos os sectores IG e são 
necessários ajustamentos legais. 
 

existe uma clara heterogeneidade nos procedimentos nacionais que pode 
levar a diferentes níveis de qualidade nos pedidos a nível da UE. 
 
 

Conviria estabelecer legalmente todo o procedimento, com referência 
clara à documentação necessária e aos prazos a cumprir por ambas as 
partes: requerido e requerente. 
 
Conviria dar formação especializada aos técnicos do Ministério que 
lidam com estes assuntos, tendo em conta a especificidade técnico-
jurídica das matérias envolvidas 
 
Conviria tornar obrigatória a fundamentação técnico/jurídica dos 
pedidos de esclarecimentos e ou de alterações aos documentos 
elaborados pelos Agrupamentos de Produtores 
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Conviria estabelecer a existência de uma Comissão de apoio à 
autoridade competente, composta por entidades representativas dos 
diversos sectores e de peritos na matéria, para alargar o leque de 
opiniões e balizar a pertinência das decisões técnicas. 
 
 
 
 
Conviria também  
 
- aumentar a disponibilidade de dados administrativos e estatísticos 
sobre as DOP e as IGP , estabelecendo um modelo de inquérito anual 
que servisse, em simultâneo, para aquilatar do trabalho não só dos 
operadores mas também do próprio Agrupamento 
 
- promover activamente o sistema e dar um apoio mais forte aos 
requerentes, designadamente em termos de apoio financeiro nas fases 
iniciais do processo de constituição do Agrupamento e de estudo do 
produto;  
 
- levar a cabo uma campanha de comunicação activa para aumentar os 
conhecimentos dos consumidores sobre o sistema DOP/IGP e os 
símbolos das DOP/IGP; e 
 
- considerar formas de fornecer mais informação sobre os 
ingredientes/matérias-primas das IGP, por exemplo, informação 
detalhada sobre a origem de, pelo menos, os principais ingredientes do 
produto. 
 
 

C.SUSTENTABILIDADE 
Embora a sustentabilidade ambiental e o bem-estar animal não sejam os 
principais objectivos dos Regulamentos IG/ETG, e a contribuição para uma 
dieta saudável não esteja entre os critérios dos sistemas, os produtores de IG 
começaram a responder às crescentes exigências da sociedade, integrando 
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tais preocupações nas especificações do produto. No entanto, estes atributos 
não são frequentemente transmitidos aos consumidores de uma forma 
estruturada e não são promovidos eficazmente. Recentemente, foram 
tomadas medidas para resolver esta fraqueza, por exemplo, a base de dados 
GIview permite aos produtores transmitir mensagens sobre os atributos de 
sustentabilidade dos seus produtos com IG. 

 
Conviria que o MA promovesse uma reunião ampla, com especialistas 
no sector, para que se pudesse exemplificar medidas de sustentabilidade 
que poderiam ser incluídas nos Cadernos de Especificações dos produtos 
 
 

D.ACESSO AO GI VIEW E AO PORTAL IPEP  
Para responder à necessidade clara das autoridades de controlo e dos 
produtores de um melhor e mais fácil acesso à informação sobre IG, o portal 
GIview foi lançado em Novembro de 2020.  
Com entradas para todas as IG protegidas na UE, o seu principal objectivo é 
aumentar a transparência, assegurar a disponibilidade pública da informação, 
e melhorar a aplicação dos DPI.  
Também dará aos representantes das IG acesso ao Portal de Aplicação da 
Propriedade Intelectual da UE (IPEP), permitindo-lhes, entre outros, 
apresentar um pedido de intervenção aduaneira (AFA) e ter contacto directo 
com autoridades antifraude, alfândegas e polícia. 
Conviria que o MA promovesse, junto do INPI e do EUIPO a 
possibilidade de ser organizada uma sessão explicativa, à semelhança do 
que já foi feito junto de outros EM, e que permitisse aos Agrupamentos 
de produtores introduzirem directamente imagens dos seus 
produtos/embalagens/rótulos, em termos de permitir uma melhor 
actuação das autoridades de controlo e aduaneiras da UE 

 
 

E.PROTECÇÃO EX OFFICIO 
..os nomes reconhecidos como indicação geográfica são protegidos ex 
officio. Isto implica que os Estados-membros devem tomar as medidas 
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administrativas e judiciais adequadas para impedir ou pôr termo à utilização 
ilegal das denominações registadas dos produtos que são produzidos ou 
comercializados nos Estados-membros. Por conseguinte, a legislação da UE 
prevê um elevado nível de protecção dos nomes reconhecidos como IG 
 
Conviria, portanto, que o MA, provavelmente em conjunto com as 
autoridades policiais adequadas, tornasse público o quadro das medidas 
previstas pelo Art 139 do Reg 2017/625 (controlo oficial), que prevê que “1. 
Os Estados-Membros estabelecem regras sobre as sanções aplicáveis às infracções ao 
presente regulamento e tomam todas as medidas necessárias para garantir a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser efectivas, proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros notificam essas disposições à Comissão até 14 de Dezembro de 2019, 
notificando-a também sem demora de qualquer alteração subsequente das mesmas. 2. Os 
Estados-Membros asseguram que as sanções pecuniárias aplicáveis às infracções ao 
presente regulamento e às regras a que se refere o artigo 1.o , n.o 2, cometidas por meio 
de práticas fraudulentas ou enganosas, correspondam, nos termos da legislação 
nacional, pelo menos ao benefício económico para o operador ou, conforme apropriado, 
a uma percentagem do volume de negócios do operador”. 
Conviria, igualmente, tornar mais transparentes os relatórios dos controlos 
efectuados, em cumprimento do Artigo 11.o Transparência dos controlos 
oficiais, do mesmo Regulamento 
 

F.DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ACRESCENTADO AO LONGO DA CADEIA 
PRODUTIVA 

Uma distribuição mais justa resulta de um poder de negociação mais 
equilibrado (a capacidade de um agente económico discutir o preço e as 
condições comerciais) entre todos os intervenientes, especialmente um 
reforço da posição dos agricultores com menos poder em relação às empresas 
de grande distribuição. 
 
Se a qualidade e o volume forem controlados, o poder de negociação dos 
agentes a montante (agricultores e/ou processadores) tende a ser estabilizado 
ou aumentado 
 
As vantagens não se limitam a melhores preços: podem envolver melhor 
acesso a novos mercados, estabilidade de preços e volumes, perspectivas a 
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longo prazo e a capacidade de escolher um mercado em detrimento de outro 
(por exemplo, vendas directas, retalho em grande escala, canais 
especializados ou exportações). 
 

Conviria, portanto, introduzir estes temas nas diversas áreas de competência do 
MA, designadamente ao nível da Plataforma de Acompanhamento das Relações 
na Cadeia Alimentar e rever a posição do MA no que respeita à obrigatoriedade 
de o nome do produtor figurar no rótulo tal como o símbolo do produto 

 

G.REVISÃO URGENTE DO DESPACHO n.º 6508/2015 
O reforço das IG/ETG através da política de desenvolvimento rural responde 
principalmente à necessidade de aumentar a integração no sector agrícola e 
responder à procura de alimentos de qualidade por parte dos consumidores 
(os consumidores seleccionam cada vez mais produtos com base nas práticas 
de produção e querem saber mais sobre a forma como os seus alimentos são 
produzidos). 
 

Os operadores económicos, especialmente dos países do sul da UE, estão 
geralmente convencidos do seu papel em termos de manutenção e promoção 
do património cultural local. 
 

Contudo, os alimentos com características tradicionais, incluindo certos 
produtos DOP/IGP e ETG, podem beneficiar de derrogações específicas aos 
requisitos de higiene estabelecidos no Regulamento (CE) n.º 852/2004. 
Neste contexto, os Estados-Membros podem autorizar os operadores de 
empresas do sector alimentar a não aplicar determinados requisitos em 
circunstâncias específicas, de modo a permitir a continuação da utilização de 
métodos tradicionais de produção. Tais derrogações ainda permitem garantir 
que os alimentos são seguros, ou seja, não prejudiciais para a saúde e 
próprios para consumo humano 

 

Conviria, portanto, rever urgentemente o Despacho referido, já que as suas 
consequências são praticamente nulas, o que atesta bem da sua incapacidade 
de resolver os problemas em causa 
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H.PROTECÇÃO AO ABRIGO DO ACTO DE GENEBRA E REGIME DE 
INCLUSÃO DAS IGS NOS ACORDOS COMERCIAIS UE/PAÍSES 3ºS 

 

Com o Acto de Genebra a oferecer um sistema de registo centralizado e 
protecção multilateral, deverá também dar um incentivo para que mais países 
terceiros adiram ao sistema de Lisboa, uma vez que isto lhes daria acesso à 
protecção em toda a UE, e poderiam beneficiar de um procedimento de 
exame que é eficiente, simples, rápido, barato e objectivo. O Acto de 
Genebra oferece um sistema de registo centralizado e protecção multilateral. 
Os nomes são registados através de um único procedimento gerido pela 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e cada membro 
decide se protege ou não o nome registado. Tendo em conta que actualmente 
existem apenas nove membros167 do Acto de Genebra, levará tempo até que 
possa atingir o seu potencial de proteger eficazmente as IG a um nível mais 
global. 
 
Conviria, portanto, que o MA, em conjunto com o INPI, estipulasse as regras 
de registo das IG nacionais junto da OMPI, para os efeitos previstos pelo 
Acto de Genebra, complementando o Acordo de Lisboa. 
 
Conviria, também que o MA diligenciasse junto do MNE para tornar 
transparente e eficaz a lista das IGs nacionais protegidas  por cada Acordo 
UE com cada país terceiro 

 
 

I.CONTROLO (VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES E VIGILÂNCIA DO MERCADO, INCLUINDO 
ELECTRÓNICO) 

os controlos são fundamentais para a implementação efectiva das IG/ETG 
em cada fase da cadeia de valor (por exemplo, produção, preparação, 
distribuição, colocação no mercado): desde a conformidade com o Caderno 

 
167 NT – Neste momento o número de aderentes já é maior e outros países 3ºs pretendem aderir 
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de Especificações do produto (mercado a montante) até ao respeito das IG 
enquanto direitos de propriedade intelectual colocados no mercado e à 
prestação de informações fidedignas aos consumidores (mercado a jusante). 
 
Conviria, portanto,  
- que os Agrupamentos de Produtores fossem consultados antes da aprovação 
dos planos de controlo;  
-que os planos de controlo de cada IG fossem tornados públicos bem como 
as sanções aplicáveis por incumprimento 
-que fossem conhecidos os critérios de delegação de competências nos 
Organismos Delegados e que a estes fosse vedada qualquer intervenção na 
elaboração ou modificação de Cadernos de Especificações ou no 
aconselhamento aos produtores e verificadas estas questões 
- que houvesse mais colaboração com os Agrupamentos na elaboração dos 
planos de vigilância no mercado 
 

J. PROTEÇCÃO DAS IG AO NÍVEL DOS NOMES DE DOMÍNIO 
 

No entanto, as IG não são consideradas como um título de DPI válido pela 
entidade responsável pela regulação dos litígios sobre nomes de domínio:  
“Política Uniforme de Resolução de Litígios sobre Nomes de Domínio# 
(UDRP). 
 
Conviria, portanto, que o MA estabelecesse as necessárias ligações com a 
entidade portuguesa que tutela o registo dos nomes de domínio, para que os 
Agrupamentos de Produtores possam ser aconselhados a efectuar os 
registos necessários nesta área 

 

K. PROTECÇÃO DAS ETG 
As DOP/IGP gozam de um nível de protecção mais elevado do que as ETG, uma 
vez que são reconhecidas como Direitos de Propriedade Intelectual (conferindo 
DPI), ao passo que as ETG não o são. 
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Os dois sistemas sobrepõem-se largamente em termos de âmbito de produtos, 
embora as DOP/IGP abranjam um número mais vasto de produtos agrícolas e a 
categoria de "pratos cozinhados" só está disponível para as ETG. 
 
…a aceitação do sistema ETG tem sido baixa, com apenas 64 nomes registados até 
Janeiro de 2021. 
 
O principal obstáculo ao sucesso do sistema diz respeito à percepção dos produtores 
da falta de valor acrescentado do registo de um ETG, devido a uma combinação de 
factores: 
 

 baixa sensibilização dos consumidores para os produtos ETG; 
 o sistema complexo (procedimentos semelhantes aos das IG); e 
 falta de protecção dos DPI - os operadores de outras regiões podem utilizar 

o nome desde que cumpram as especificações do produto. 
 
Conviria, portanto, esperar pela prometida reforma do sistema, a propor pela 
Comissão Europeia e ter em conta que os Agrupamentos de Produtores de ETGs 
têm menos tarefas atribuídas pela regulamentação comunitária e que os controlos 
são mais difíceis, tendo em conta a possível dispersão de produtores por todo o 
espaço da União (e não só), não sendo claras as competências em matéria de 
controlos junto da produção e de vigilância no mercado 
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Anexo  I (tradução do quadro  constante da pág. 17)
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NECESSIDA
DES 

CONTRIBUT
OS 

ACTIVIDAD
ES 

REALIZAÇÕES 

RESULTADOS  

Proteger os recursos naturais ou 
a paisagem da zona de produção: 

melhorar o bem-estar das 
explorações pecuárias 

 

Desenvolver a economia 
rural e manter a 

diversidade da produção 
agrícola 

 

Proteger os 
produtores contra 
práticas desleais 

Fornecer informação 
clara e fiável sobre os 
atributos do produto 
aos consumidores 

 

Assegurar uma 
concorrência leal para 
agricultores e produtores 

Respeito pela 
integridade do 
mercado interno 

OBJECTIV
OS 

Garantir um rendimento justo 
aos agricultores e produtores 
pela qualidade e características 
de determinados produtos 

Assegurar a disponibilidade aos 
consumidores de informação clara e 
fiável relativa às IGs/ETGs 

Assegurar a integridade do 
mercado interno 

Melhoria dos    
rendimentos dos 
agricultores 

Respeito dos DPIs para 
as IGs 

Assegurar os DPIs para as 
IGs  

Quadro regulamentar das IGs e das ETGs: Reg UE 1151/2012; Reg UE 1308/2013; Reg 
CE 110/2008; Reg UE 2019/787;  Reg UE 251/2014 

Vantagem competitiva 
para os produtores 

Diversificação das 
produções agrícolas 

 

Uma visão verdadeira e 
justa das características 
dos produtos 

Protecção e controlo da 
utilização das IGs/ETGs  

Implementação do Regulamento pela Comissão Europeia; autoridades nacionais; 
Agrupamentos de produtores; partes interessadas privadas 

FACTORES 
EXTERNOS: 
mercado, 
procura 

 

OUTROS REGULAMENTOS: 
TRIPs, acordos comerciais; 
Políticas da UE: regulamentos 
de segurança alimentar, direitos 
de propriedade intelectual; 
CAP..... 

 

Aumento da quota de 
mercado nos mercados 
interno e de exportação 

Atingir uma economia 
competitiva 

Garantir um rendimento 
justo aos agricultores e 
produtores Garantir a autenticidade 

dos produtos 
Assegurar o respeito 
uniforme pelos DPIs (para 
as IGs) 
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IMPACTOS 

Desenvolver a economia da UE, em 
particular as zonas rurais e as zonas com 
constrangimentos naturais 

Manter a 
diversidade da 
produção agrícola 

Melhorar a sustentabilidade 
ambiental e o bem-estar dos 
animais 
 

Permitir aos consumidores terem uma 
visão verdadeira e justa das características 
dos produtos 



 
____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________       
Elab. e Trad. Rev. Data Doc nº Ed Pág. 
Soeiro, Ana  2022.02.20  TT 70 1ª 106/107 

 
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 

                      
                                                                                                                                                                                                    

 

 
 
 
 
 

Anexo II (tradução do quadro  constante da pág. 25) 
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Controlo e 
implementação das 
IGs agro-alimentares

controlo e aplicação decorrentes da 
regulamentação sectorial das 

IG/RCOficial/legislação alimentar

(a  parte da IG relativa ao produto

Verificação da 
conformidade com o 

Caderno de 
Especificações, antes 

da colocação do 
produto no mercado

Acompanhamento 
da utilização das 
denominações 
registadas para 

descrever os 
produtos colocados 

no mercado

Apoio 
administratuivo e 
cooperação (Artº 
102-108 do Reg 
Controlo Oficial

Aplicação dos Direitos de 
Propriedade Intelectual

( a parte DPI da IG)

aplicação da 
lei civil

aplicação da 
legislação 
criminal

aplicação às 
redes on line

Actuação das 
alfândegas


