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Introdução – noção 
•Indicações geográficas
�Produto proveniente de um local ou região determinados
�Possua determinada qualidade, reputação ou outras características que possam ser 
essencialmente atribuídas à sua origem geográfica

�Conexão com a região (tipicidade e unicidade)
�Uma das fases de produção ocorra na área geográfica delimitada

•Denominações de origem
�Produto proveniente de um local ou região determinados
�Qualidade ou características essencialmente ou exclusivamente devidas ao meio 
geográfico específico, incluindo os fatores naturais e humanos

�Forte conexão com a região
�Todas as fases de produção ocorrem no interior da área geográfica delimitada



Introdução – funções 
• Funções jurídicas:

� Função de indicação da origem geográfica
� Uma região demarcada
� Função de garantia qualitativa
� Um caderno de especificações e
� Um organismo de controlo

• Funções conexas:
� Proteção do consumidor (sinal qualificador e gerador de confiança)
� Conservação do ambiente e manutenção da população rural
� Desenvolvimento rural e diversificação da produção
� Concorrência leal entre os produtores
� Desenvolvimento do turismo e das regiões em causa
� Instrumentos de concorrência
� Proteção do conhecimento tradicional e do folclore – a cultura de um povo



Introdução – valores 
• Instrumento de concorrência

• Sinal distintivo no comércio

• Promoção coletiva

• Preferência do consumidor

• Melhor preço

• Diferenciação pela origem

• Expressão de uma cultura

• Expressão de um saber fazer

• Identificação de qualidade única

• Identifica história

• Unicidade do produto

• Não desterritorializável

• Busca de uma identidade e de

• Referências locais

• “Marca território”



Introdução - Legislação
• Regulamento (UE) n.º 1151/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 

de novembro de 2012, relativo aos regimes de qualidade dos produtos agrícolas 
e dos géneros alimentícios.

• Regulamento (CE) n.º 110/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo à definição, designação, apresentação, rotulagem e 
proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do Conselho.

• Regulamento (UE) n.º 1308/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de dezembro, que estabelece uma organização comum dos mercados dos produtos 
agrícolas e revoga os Regulamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 
103797/2001, (CE) n.º 1234/2007 do Conselho (vinho e produtos vitivinícolas).

• Regulamento (UE) n.º 251/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de fevereiro relativo à definição, descrição, apresentação, rotulagem e proteção 
das indicações geográficas dos produtos vitivinícolas aromatizados e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1601/91 do Conselho.



Proteção das DOP e IGP
•Proteção em Portugal

• Registo INPI – além de legislação especial
•Proteção na União Europeia

• Registo Comissão Europeia
•Proteção internacional

• Convenção de Paris (1883)
• Acordo de Madrid (1891)

• Acordo de Lisboa (1958 revisto em 2015)
• Acordo TRIPS
• Acordos bilaterais

• Acordos de comércio livre (União Europeia)



Mecanismos de proteção
• Concorrência desleal ou passing-off

� Países anglo-saxónicos

• Sistema sui generis
� Em especial para alguns produtos

• Mecanismo de registo
� DOP e IGP na União Europeia

• Mecanismos administrativos de proteção
� Alfândega e outras autoridades administrativas (aprovação de rótulos por exemplo)

• Sistema do direito de marca
� Marca de certificação e marca coletiva



Na União Europeia
� O grande desenvolvimento internacional das denominações de 

origem e das indicações geográficas ocorrem com: 
� O direito da União Europeia e
� O acordo TRIPS

� Elevado nível de proteção
� Direitos subjetivos de propriedade industrial
� Forte conteúdo positivo e negativo

� Na União Europeia – uma alternativa à PAC
� Um sistema de registo

� O melhor sistema
� A União Europeia tem promovido as DOP e IGP





Principais pressupostos para o registo de 
um nome como DOP ou IGP
• Demarcação de uma região.

� Especificidade dessa região.
� Um mapa da região.

• Construção de um caderno de especificações do produto.
� Um produto único.
� Diferente dos das outras regiões.
� Deve ser detalhado.

• Agrupamento de produtores.
� Uma forma de organização dos produtores da região (usualmente uma associação).

• Sistema de controlo.
� Diversos modelos de controlo possíveis.
� Intensidade desse controlo é muito variável.



Processo de registo na UE
• Fase nacional:

� Pedido de registo.
� Diversos documentos a serem 

apresentados.
� Verificação pela autoridade nacional.
� Motivos absolutos de recusa.
� Publicação.
� Oposição
� Motivos relativos de recusa.
� Registo ou não registo.
� Recurso da decisão para instâncias 

judiciais.

• Fase Europeia:
� Pedido de registo após a fase nacional.

� Diversos documentos a serem 
apresentados.

� Verificação pela Comissão Europeia.
� Motivos absolutos de recusa.
� Publicação no JOUE
� Oposições.
� Motivos relativos de recusa.
� Registo ou não registo pela Comissão 

Europeia.
� Recurso da decisão para o TJUE.
� Cancelamento do registo.



Registo das DOP e IGP na UE



Dificuldades no registo
• Sistema de registo – algumas dificuldades:

� Nomes genéricos
� Feta, Parmesão, Bayerisches Bier

� Relação com as marcas:
� A IG Checa protegida na UE  «Budĕjovické pivo», 

«Českobudĕjovické pivo» e «Budĕjovický mĕšt’anský var» para 
cerveja e a marca anterior «Budweiser» e «Bud» para cerveja.

� A IG alemã «Bayerisches Bier» protegida como IGP para cerveja 
e as marcas anteriores «Bavaria» e «Høker Bajer».

� Nomes homónimos
� Propriedade coletivística



Elevado nível de proteção
• Faculdades jurídicas:

� Direito de usar a DOP ou IGP
� Autorização para usar
� Direito de Propriedade Intelectual
� Não apenas protegido pela 

concorrência desleal
� Uma grande evolução nas últimas 

décadas
� Um sinal distintivo que é um direito 

subjetivo
� Similar a uma patente, desenho, 

marca ou outro DPI



Elevado nível de proteção
Direito de proibir:
• Utilização comercial direta ou indireta em produtos comparáveis;
• Utilização comercial direta ou indireta em produtos não comparáveis se 

existir exploração da reputação;
• Qualquer uso não autorizado (usurpação);
• Qualquer imitação, usurpação ou evocação ainda que a verdadeira origem 

seja indicada ou a DOP ou IGP traduzida ou acompanhada de expressões 
como «tipo», «estilo», etc.

• Qualquer falsa indicação quanto à proveniência, origem, natureza, 
características, etc., nas embalagens, publicidade ou quaisquer 
documentos;

• Qualquer prática suscetível de induzir o consumidor em erro;
• Uso da DOP ou IGP como ingrediente de outros produtos (pizzas ou 

chocolates, por exemplo).



Elevado nível de proteção
• DOP e IGP versus marcas:

� O pedido de registo de uma DOP ou IGP pode ser recusado se em 
conflito com uma marca anterior que goze de reputação, 
notoriedade e longo uso (risco de confusão quanto à identidade do 
produto) – princípio da prioridade (aplicação restrita).

� Uma DOP ou IGP registada prevalece sobre o pedido de registo de 
uma marca posterior – princípio da prioridade.

� Uma marca já registada pode continuar a ser protegida mesmo se 
idêntica ou confundível com uma DOP ou IGP posterior – regime de 
coexistência (exceção ao princípio da prioridade).

� Exemplos do TJUE (Budweiser e Bavaria).



Quem pode usar uma IG?
• Aqueles cujos produtos cumprem com o caderno de especificações

• Origem geográfica

• Qualidade, características, etc.

• Conformidade com as especificações

• Esquema de controlo

• O direito pertence a todos os produtores da região demarcada cujos 
produtos cumprem com o caderno de especificações e assim podem 
usar a IG

• Estamos em face de uma contitularidade coletiva (encabeçada pelo 
universo dos produtores de uma região) e que compete íntegro a cada um dos 
produtores (o exercício do direito por cada um dos produtores é independente 
dos outros). 



Esquemas de controlo
•Controlo de produtos com denominação de origem ou indicação 
geográfica

•Caderno de especificações

•Organismo de controlo

• Uma exigência de confiança

•Condiciona-se o exercício de um direito subjetivo mediante a 
exigência de um controlo

•Princípio da objetividade

•Princípio da imparcialidade e da independência



Esquemas de controlo públicos e 
privados
•A função de controlo é uma função pública?

•Modelo monopolístico:
� Executado por uma entidade pública ou 
� Entidade privada

•A função de controlo pode ser liberalizada.

•Mercado livre:
� Livre concorrência na prestação dos serviços
� Acreditação

• É uma opção de cada Estado.



Na União Europeia
•A União Europeia permite esquemas públicos e 
privados
•Painel da OMC (2005)

� Participação governamental
•Regulamento (UE) N.º 1308/2013
•Regulamento (UE) N.º 1151/2012
•Evolução de um modelo monopolístico para um modelo de 
concorrência
•Experiência norte-americana – ausência de uma 
necessária participação governamental



Controlos
• Desafios:

� Controlo externo apenas ou
� Desenvolver o autocontrolo

� Pelos produtores
� Pela associação de produtores

� Não apenas um controlo público
� Ou privado externo
� Mas também pelos próprios



Registo das DOP e IGP na UE
• Alguns problemas que se colocam :

� Um único registo na União Europeia?
� Posição do TJUE.
� Onde: Comissão Europeia ou IPIUE?

� Um registo nacional e outro na União Europeia?
� Alguns países não têm registo nacional de IG ou registo nacional de IG para produtos não 

alimentares.
� O exemplo de Portugal. 

� O registo da União Europeia exige:
� Uma fase nacional e
� Uma fase junto da Comissão Europeia.
� Deverá existir uma só fase (a Europeia)?



Conclusão
• DOP e IGP são:

� Instrumentos de concorrência.
� Símbolos: qualidade, origem, 

cultura, saber-fazer, história e 
unicidade.


