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Comunicado de Imprensa 
 

Acordo comercial UE-Nova Zelândia: 
 
 
A QUALIFICA/oriGIn Portugal e a oriGIn EU congratulam-se com o acordo e elogiam o 
trabalho da DG Agricultura e da DG Comércio, da Comissão Europeia 
 
Em 30 de Junho, a Comissão Europeia e as autoridades da Nova Zelândia concluíram 
as negociações de um acordo comercial ambicioso, que abrirá oportunidades de 
mercado significativas e protegerá a lista completa de Indicações Geográficas de vinhos 
e bebidas espirituosas da UE, bem como 163 nomes geográficos no sector agrícola e 
agro-alimentar. 
 
“Nos tempos desafiadores actuais, a QUALIFICA/oriGIn Portugal, a oriGIn EU e os seus 
restantes membros congratulam-se com a conclusão do Acordo comercial UE/Nova 
Zelândia.  
 
Em particular, gostaríamos de reconhecer o excelente trabalho conduzido pela 
Direcção-Geral da Agricultura, bem como pela Direcção-Geral do Comércio, da 
Comissão Europeia, as quais mantiveram a protecção das Indicações Geográficas no 
topo da agenda, até à conclusão das negociações.  
 
Apelamos à Comissão Europeia para que continue a prosseguir uma ampla estratégia 
comercial, juntamente com uma protecção robusta das indicações geográficas nos 
mercados de exportação”, disse o presidente da oriGIn UE, Charles Deparis. 
 
“Do ponto de vista da nossa rede global, este acordo – que também protege 23 vinhos 
com IG da Nova Zelândia no território da UE – mostra mais uma vez que o sistema da 
UE está aberto a IGs estrangeiras e que o mercado da UE representa uma oportunidade 
para os países terceiros.  
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Na oriGIn, estamos disponíveis para acolher na nossa rede, produtores de produtos de 
qualidade de todo o mundo, para compartilhar experiências e fornecer apoio técnico e 
legal. 
 
 
Da mesma forma, é nosso entendimento que as soluções encontradas no acordo para 
acomodar a protecção de alguns nomes da UE são modernos e baseados pelo princípio 
da segurança jurídica.  
 
Estamos felizes que estes princípios, constantemente defendidos pela oriGIn, tenham 
sido aceitos pelos negociadores”, concluiu Riccardo Deserti, presidente da oriGIn. 
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oriGIn EU é a filial europeia da aliança global de IGs (https://www.origin-gi.com/). A sua missão é 

garantir uma melhor protecção e promoção das IGs. oriGIn EU representa organizações nacionais de 
IGs e grupos individuais de IGs da Europa. 


