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INTRODUÇÃO 

Indicações geográficas 
Esquemas de controlo 

 Esquema público e esquema privado 

Funções jurídicas das indicações geográficas 
Natureza jurídica e suas consequências 
Modelos de controlo em Portugal 
Quem pode usar uma indicação geográfica 
A denominação de origem protegida (DOP) Porto 

 Um exemplo 



INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Denominações de origem e indicações geográficas 
Quem pode usar uma IG? 
Porquê a necessidade de um esquema de controlo?  

•  Sinais distintivos do comércio 
•  Origem geográfica 
•  Função de garantia de qualidade 
•  Instrumentos de concorrência 
•  Interesses colaterais 
•  Propriedade comunal 



NATUREZA JURÍDICA 
Propriedade comunal de tipo germânico  
Propriedade comunal 

 Interesses da comunidade 

 Direito indivisível de uso independente 

 Quem pode solicitar o registo? 

 Titularidade do registo e titularidade do direito 

 Titularidade do direito e exercício do direito – a 
necessidade de uma autorização 

Consequências jurídicas desta qualificação 
 Alguns problemas jurídicos 

Títulos europeus de propriedade industrial 



PRINCIPAIS PRINCÍPIOS DOS 
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 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 



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 



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).  

. 

 



OUTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
COLETIVOS 
Marca coletiva 

 Noção e função (indicação de pertença a uma associação) 

 Titularidade – pertence à associação, mas uso por muitos 

 Regime jurídico – do direito de marca (com especialidades) 

 Diferenças em relação à DO/IG 

Marca de certificação ou de garantia 

 Noção e função (de garantia qualitativa) 

 Titularidade – pertence ao organismo certificador, mas uso por muitos 

 Regime jurídico – do direito de marca (com especialidades) 

 Diferenças em relação à DO e IG 

 

 



PORTUGAL 

Sector do vinho: 
Ministério da Agricultura e do Mar: 

 Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) – Instituto público 

 Instituto do Vinho da Madeira (IVBAM) – Instituto público 

 Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) – Instituto público 

  Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) 

   Associações de direito privado 

  Acreditadas pela EN 45011 (nova: ISO/IEC 17065:2012) 

Produtos agrícolas e géneros alimentícios: 
Entidades de direito privado (mercado livre) 

Acreditadas pela EN 45011 (nova norma: ISO/IEC 17065:2012) 

 

 



DOP 
IGP 
 
DO/DOC 
VINHO 
REGIONAL 



REGIÃO DEMARCADA DO DOURO 
Método da pontuação das parcelas 
Factores e pontuação 

•  Localização  -50 to 600  
•  Altitude   -900 to 240  
•  Inclinação da parcela  1 to101  
•  Natureza do terreno  -400 a 100  
•  Pedregosidade  0 a 80  
•  Exposição  -30 a 100  
•  Abrigo   0 a 60  
•  Produtividade  0 a 120  
•  Castas   -150 a 750  
•  Compasso  0 a 50  
•  Armação   0 a 100  
•  Idade da vinha  0 a 60  

  
Classificação das parcelas:  

•  A                            > 1200 pontos 
•  B                   1001 to1200 pontos 
•  C                     801 to1000 pontos 
•  D                     601 to 800 pontos 
•  E                     401 to 600 pontos 
•  F                      201 to 400 pontos 

Área total da região 250,000 ha 
Área de vinha 43,818 ha 

Área de vinha apta a DO 39,357 ha 
Área de vinha apta a Porto 

(letras A-F) 33,244 ha 

Nº de produtores 23,464 



VENDAS DE PORTO E DOURO 2014 

103 euros 103 cases 103 euros 103 cases
FRANCE 78.286 2.426 PORTUGAL 65.401 1.911
PORTUGAL 57.900 1.306 ANGOLA 7.221 202
UNITED KINGDOM 45.457 977 CANADA 6.208 178
HOLLAND 42.164 1.206 USA 4.810 118
BELGIUM 34.595 976 SWITZERLAND 4.309 98
USA 31.477 422 BRAZIL 4.216 131
CANADA 12.273 151 GERMANY 4.024 101
GERMANY 12.015 337 UNITED KINGDOM 2.550 75
DENMARK 9.658 152 FRANCE 1.959 56
SPAIN 5.174 138 BELGIUM 1.931 55

TOTAL 366.320 8.790 TOTAL 114.099 3.207
120 markets -0,4% -0,5% 96 markets +11,8% +14,3%

exports 308.420 7.483 exports 48.699 1.296
-1,5% -2,1% +16,8% +15,3%

MAIN MARKETS DOUROMAIN MARKETS PORT



INSTITUTO DOS VINHOS DO 
DOURO E DO PORTO 
Política para a RDD 
Proteção 
Promoção 
Regulação do mercado 
Certificação (DOP e IGP) 
Controlo (qualidade e quantidade) 

•  Regulamentos (produção; rotulagem; aguardente; menções 
tradicionais; qualidade, envelhecimento, métodos de produção, 
vinificação, engarrafamento, etc.); 

•  Análises físico-químicas (laboratório acreditado); 
•  Análises organoléticas (câmara de provadores acreditada); 
•  Controlos físicos (diariamente); 
•  Aplicação de coimas (penas criminais aplicadas pelos tribunais). 



INSTITUTO DOS VINHOS DO 
DOURO E DO PORTO 

•  Todos os produtores e comerciantes inscritos. 
•  Com a declaração de colheita e produção (DCP) é 

aberta a conta-corrente. 
•  Controlo do rendimento por hectare. 
•  Quantidade mínima em stock. 
•  Controlo da quantidade e da qualidade. 
•  Todas as expedições têm de ser comunicadas. 
•  Análise físico-química e organolética. 
•  Registo do vinho do Porto por cada categoria(a 

Vintage, a Late Bottled Vintage, Colheita, etc.). 
•  Engarrafamento obrigatório no interior da RDD ou EG. 
•  Rótulos previamente aprovados. 
•  Selo de garantia. 

 



INSTITUTO DOS VINHOS DO 
DOURO E DO PORTO 
Análises físico-químicas e organoléticas: 

 Controlo pelo laboratório (acreditado); 

 Controlo por uma câmara de provadores (acreditada): 

  Critérios independentes e objetivos. 

Manutenção do registo dos vinhos. 

Controlo da quantidade e qualidade: 
 Controlos físicos nas parcelas, centros de vinificação e 
armazenamento. 

 Colheita de amostras quando o vinho está a granel, em 
processo de engarrafamento ou no momento da expedição. 

 Compra de exemplares já colocados no mercado. 
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INSTITUTO DOS VINHOS DO 
DOURO E DO PORTO 
Sistema de garantia de qualidade 

 Autoridade pública – acreditada pela EN 45011 (nova norma: ISO/
IEC 17065:2012). 

 Laboratório e câmara de provadores – acreditados pela EN ISO/
IEC NP 17025. 

 Controlo da vinha e do vinho. 

 Controlo dos transportes. 

 Engarrafamento no interior da região demarcada do Douro. 

 Controlos físicos e penalidades. 

 Selo de garantia. 

Valores: qualidade; saúde pública; origem; lealdade; proteção do 
consumidor. 

 

 
  . 



 



PROTEÇÃO DAS DO/IG  
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 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 
 



UNIÃO EUROPEIA 
•  O grande desenvolvimento 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 

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

•  O melhor sistema 
•  A União Europeia tem promovido as DOP e 

IGP 
 



SISTEMA DE REGISTO NA UE 
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 
 

DPI 

Direito de 
autor 

DP Industrial 

Patentes 
Marcas 
Desenhos 
DO/IG 
 



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 
Estados Membros da UE: 

•  Os Estados Membros devem adotar medidas 
para proteger as DOP e IGP. 

•  Proteção ex officio? 
•  Medidas criminais (no plano nacional) 

•  Posição do TJUE (o caso parmesão) 
•  Concorrência desleal 
•  Ações cíveis 
•  Medidas criminais (?) 

•  ACTA / TRIPS 
•  Diretiva n.º 2004/48/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de Abril de 
2004, relativa ao respeito dos Direitos de 
Propriedade Intelectual. 

 



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). 
 



PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
Acordos bilaterais: 

•  Celebrados por cada país 
•  Celebrados pela União Europeia 

•  África do Sul, Canada, Chile 
•  “phasing-out” 

•  EUA 
•  “Manutenção dos pecados do passado” 

 e sem “phasing-out” (2006) 
•  Novas negociações em curso (TTIP) 

•  Austrália 
•  Os homónimos: “Port Phillip” 

Sistemas de registo: 

•  India, Rússia, China, Brasil, Peru, 
Colômbia, Central América. 

Map of Pangaea  



PROTEÇÃO INTERNACIONAL 
Acordos multilaterais: 
•  Convenção de Paris (1883) 

•  Proteção muito fraca 
•  Acordo de Madrid sobre a repressão das falsas e falaciosas 

indicações de proveniência (1891) 
•  Denominações de origem de vinhos não podem transformar-se 

em termos genéricos  
•  Acordo de Lisboa sobre a proteção das denominações de 

origem e seu registo internacional (1958 e ato de genebra 2015) 
•  Sistema de registo e proteção forte 

•  Acordo TRIPS 
•  Acordo desequilibrado 
•  “Manutenção dos pecados do passado” 

•  Outros acordos Multilaterais 
•  Mercosul, Bangui, etc. 

 
 



CONCLUSÃO 
Funções jurídicas das IG 
Propriedade comunal 
• Titularidade do direito e exercício do direito 

• Certificação 
• Evitar os free-riders 

Esquema de certificação 

• Qualidade elevada associada a controlos rigorosos 
• Importante manter um nível elevado de controlo 
• Mercado concorrencial para os organismos de certificação 
Exemplo da DOP Porto – controlo rigoroso – prestígio– 
proteção nacional, europeia e internacional (global) 
  Elevado nível de proteção 

 Portugal, União Europeia e internacionalmente 

 

 


