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DOPs e IGPs – Alimentação dos animais  
 

 

A - O REGULAMENTO (UE) Nº 1151/20121 relativo aos regimes de qualidade dos 
produtos agrícolas e dos géneros alimentícios determina que, no caso de uma DOP, todas 
as fases de produção do produto por ela abrangido tenham lugar na área geográfica 
delimitada. 

 

Para as IGP, o mesmo texto legal determina que, pelo menos, uma das fases de produção do 
produto por ela abrangido tenha lugar na área geográfica delimitada. 

 

O mesmo Regulamento determina ainda que por fase de produção se entende “a produção, 
a transformação ou a preparação” do produto. 

 

B - Posteriormente, o Regulamento DELEGADO (UE) Nº 664/20142  vem esclarecer que: 

 
1 REGULAMENTO (UE) Nº 1151/20121 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 21 de 
Novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros 
alimentícios, modificado em último lugar pelo 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 
2 REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 DA COMISSÃO de 18 de Dezembro de 
2013 que completa o Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho no 
que diz respeito ao estabelecimento dos símbolos da União para as denominações de origem 
protegidas, as indicações geográficas protegidas e as especialidades tradicionais garantidas e a 
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(2) A fim de ter em conta a especificidade, e em especial os condicionalismos físicos 
e materiais, da produção de produtos de origem animal cuja denominação é 
registada como denominação de origem protegida, devem ser autorizadas 
derrogações relativas à proveniência dos alimentos para animais no caderno de 
especificações desses produtos. Essas derrogações não devem afectar de modo 
algum a relação entre o meio geográfico e a qualidade ou as características 
específicas do produto que se devam essencial ou exclusivamente a esse meio. 

 

Tendo em conta esta fundamentação, é determinado que  

 
“….no caso dos produtos de origem animal cuja denominação é registada como denominação 
de origem protegida, os alimentos para animais devem provir exclusivamente da área 
geográfica delimitada.  
 
Se a proveniência exclusiva da área geográfica delimitada não for tecnicamente exequível, 
podem ser adicionados alimentos para animais provenientes do exterior dessa área, desde que 
a qualidade ou as características do produto devidas essencialmente ao meio geográfico não 
sejam afectadas.  
 
Os alimentos para animais provenientes do exterior da área geográfica delimitada não podem 
nunca exceder 50 % da matéria seca numa base anual” 
 
 
C - Deve ficar claro que os Cadernos de Especificações podem prever regras ainda mais 
restritivas do que as legalmente obrigatórias 
 
Para o caso dos produtos de origem animal cuja denominação é registada como IGP nada é 
legalmente determinado pelo que as regras a respeitar são as constantes de cada Caderno 
de Especificações. 
 
D- O regulamento 1151/2012 permite que os Cadernos de Especificações possam ser 
alterados3, devendo, para o efeito os agrupamentos com um interesse legítimo solicitar 
a aprovação de uma alteração ao caderno de especificações do produto, descrevendo 
e justificando as alterações solicitadas. 

 
 

certas regras relativas à proveniência, certas regras processuais e certas regras transitórias 
adicionais (JO L 179 de 19.6.2014, p. 17) Rectificado por: ►C1 Rectificação, JO L 220 de 
21.8.2015, p. 20 (664/2014) 
 
3 Artº 53º do Reg. 1151/2012 
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Por sua vez, o REGULAMENTO DELEGADO (UE) Nº 664/2014 esclarece que: 
 
 

(8) …... Devido à sua natureza urgente, as alterações temporárias devem ser 
dispensadas do procedimento normal e não devem ser sujeitas a aprovação formal 
pela Comissão. No entanto, a Comissão deve ser plenamente informada do teor e da 
justificação dessas alterações. 

 
 
Do ponto de vista legal, o nº 3 do Artº 6º do  mesmo regulamento determina que: 
 
“O procedimento estabelecido … não é aplicável às alterações relativas a uma modificação 
temporária do caderno de especificações resultante da imposição de medidas sanitárias e 
fitossanitárias obrigatórias pelas autoridades públicas ou ligadas a catástrofes naturais ou 
condições meteorológicas adversas formalmente reconhecidas pelas autoridades competentes.  
 
Essas alterações, bem como as justificações subjacentes, devem ser comunicadas à Comissão, o 
mais tardar, duas semanas após a aprovação. …….  
 
Nas comunicações relativas a uma alteração temporária do caderno de especificações relativo 
a uma denominação de origem protegida ou a uma indicação geográfica protegida, os Estados-
Membros devem incluir apenas a referência à publicação…...  
 
Tanto os Estados-Membros como os países terceiros devem fornecer, em relação a todas as 
comunicações de alterações temporárias, provas das medidas sanitárias e fitossanitárias e uma 
cópia do acto de reconhecimento das catástrofes naturais ou das condições meteorológicas 
adversas. A Comissão torna públicas as referidas alterações. 
 
Estas comunicações devem ser feitas num formulário apropriado, reproduzido como anexo  
deste documento e devem ser acompanhadas dos documentos acima referidos e da 
referência à publicação do Caderno de Especificações temporariamente alterado.   
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E - Tendo em conta que o Governo Português  reconheceu4  
 
“…. a existência de uma situação de seca severa e extrema (agrometeorológica), nos concelhos 
constantes do anexo ao presente despacho5 …. , o que consubstancia um fenómeno climático 
adverso, com repercussões negativas na actividade agrícola”,  
 
podem ser solicitadas alterações aos Caderno de Especificações, de acordo como 
legalmente previsto. 
 
 
Em resumo:  
 

1. As regras de alimentação dos animais - legalmente obrigatórias ou constantes dos 
Caderno de Especificações ( caso das DOP) ou constantes dos Caderno de 
Especificações  (caso das IGP) - cujos produtos directos ou indirectos (carne, leite, 
ovos, queijos, requeijões, enchidos, ensacados, presuntos, etc.) sejam beneficiados 
por uma DOP ou por uma IGP podem ser alteradas temporariamente na sequência da 
obrigatoriedade de cumprimento de medidas sanitárias ou fitossanitárias ou de 
catástrofes naturais ou condições meteorológicas adversas. 

 
2.   Os Agrupamentos de Produtores gestores das DOP ou das IGP devem solicitar6 a 

aprovação das alterações, descrevendo-as e justificando-as. 
 
 

3.    Para facilitar o processo, o pedido deve ser feito no formulário reproduzido em Anexo 
e ser acompanhado da documentação relevante   

 
 

Estamos disponíveis para ajudar os Agrupamentos membros a efectuarem os pedidos de 
alterações que entendam como necessárias. 

 
Lembramos que o não cumprimento dos Cadernos de Especificações pode ocasionar sanções 

pesadas, entre as quais a desqualificação do produto e a impossibilidade de uso da DOP ou da 
IGP em causa, bem como do símbolo comunitário respectivo 

 

 
4 Despacho n.º 2768-A/2022 Sumário: Reconhece oficialmente a existência de situação de seca extrema ou severa 
em determinados concelhos de Portugal continental. Publicado no Diário da República, 2.ª série PARTE C, N.º 44, 
de 3 de Março de 2022,  Pág. 657-(2) 
5 Abrangendo a grande maioria do território continental 
6 Não estando legalmente definido, aconselha-se a que o pedido seja remetido à DRAP, com conhecimento à 
DGADR, para agilizar o processo. Saliente-se que noutros Sem e em situações de crise, as autoridades competentes 
decidiram aprovar alterações gerais, sem que fosse necessário que os Agrupamentos o requeressem, caso a caso.  
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ANEXO VIII7  

 
PARTICIPAÇÃO DE ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS  

 
 

Aplicável aos casos referidos no artigo 6º, nº 3, segundo parágrafo, do Regulamento Delegado (UE) nº 664/2014.  
 
[Nome registado] «…»  
 
N.o UE: [exclusivamente para uso UE] [ 
 
Assinalar com «X»,               DOP       IGP         ETG 
consoante aplicável]  
 
 
1. Estado-Membro ou país terceiro  

…  
 
 
2. Alterações  

 
[Rubrica do caderno de especificações objecto da alteração temporária. Descrever pormenorizadamente todas as 
alterações temporárias aprovadas e respectivos motivos, incluindo uma descrição e uma avaliação das consequências 
das alterações nas disposições e critérios de qualificação do produto ao abrigo do regime de qualidade (artigo 5º, nºs 
1 e 2 e artigo 18º, nºs 1 e 2, do Regulamento (UE) nº 1151/2012, para as DOP, IGP e ETG, respectivamente). 
Descrever ainda pormenorizadamente as medidas que justificam as alterações temporárias (medidas sanitárias e 
fitossanitárias, reconhecimento formal de catástrofes naturais ou de condições meteorológicas adversas, etc.) e 
respectiva motivação. Descrever a relação entre estas medidas e a alteração temporária aprovada.] 

 
7 REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) Nº 668/2014 DA COMISSÃO de 13 de Junho de 2014 que estabelece 
regras de aplicação do Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos regimes 
de qualidade dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios 


