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resumo 
 

 

O principal objectivo deste trabalho é analisar e perceber a evolução da 
protecção concedida à Denominação de Origem “Vinho Verde”. 
Face a uma pluralidade de conceitos relacionados com o nome geográfico, foi 
necessário distinguirmos a diversa terminologia existente, nomeadamente, 
indicação de proveniência, indicação geográfica e denominação de origem.  
Inicialmente o estudo incidiu sobre a protecção concedida à denominação de 
origem tanto na esfera nacional como internacional. Em relação ao regime 
jurídico nacional o estudo teve por base a análise do Código da Propriedade 
Industrial. Por sua vez, o estudo do regime jurídico internacional, debruçou-se 
sobre a Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade 
Industrial, o Acordo de Madrid respeitante à Repressão das Falsas ou 
Falasiosas Indicações de Proveniência, o Acordo de Lisboa para a Protecção 
das Denominações de Origem e seu Registo Internacional e Acordo dos 
Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio. Obtendo-se, 
assim uma visão global da protecção concedida às denominações de origem. 
Numa fase posterior, o trabalho concentrou-se no estudo da legislação 
aplicável ao sector vitivinícola, onde foi alvo de atenção o DL nº 212/2004 que 
estabelece a organização institucional do sector vitivinícola, o DL nº 213/2004 
que estabelece um padrão sancionatório para as infracções no sector 
vitivinícola, o Regulamento (CE) nº 1493/1999 que estabelece a organização 
comum do mercado vitivinícola e o Regulamento (CE) nº 479/2008 que veio 
reformar o sector vitivinícola existente. 
Por fim, aborda-se o Estatuto da Região Demarcada dos Vinhos Verdes que 
define as regras aplicáveis ao “Vinho Verde”. 
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abstract 

 
The main propose of this study is to analyze and understand the evolution of 
the protection granted to Appellation of Origin "Vinho Verde".  
Faced with an overwhelming number of concepts related to the geographical 
name, it was necessary to distinguish the different existing terminology, in 
particular, indications of source, geographical indications and appellation of 
origin.  
The study initially focused on the protection granted to appellation of origin, 
both in the national and international sphere. On the national legal system the 
study was based on the analysis of the Industrial Property Code. In turn, the 
study of the international legal regime, focused on the Convention of the Paris 
Union for the Protection of Industrial Property, the Madrid Agreement 
concerning the Repression of False or Deceptive Indications of Source, the 
Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their 
International Registration and Agreement of Intellectual Property Rights related 
to Trade. Getting thus an overview of the protection granted to appellation of 
origin.  
At a later stage, the work has focused on studying the law applicable to the 
wine sector, which has been addressed in DL Nº 212/2004, establishing the 
institutional organization of the wine sector, DL nº 213/2004 establishing 
sanctions for offences in the wine sector, Regulation (EC) Nº 1493/1999, on 
organization of the wine market and amending Regulation (EC) Nº 479/2008 
responsible for reforming the wine sector. 
Finally, it addresses the status of the “Vinho Verde” Demarcated Region which 
defines the rules for “Vinho Verde”. 
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Capítulo 1  

Denominação de Origem 

1.1 - Introdução 

É muito antigo o costume de designar os produtos com o nome do lugar da sua 

verdadeira origem, atribuindo uma certa reputação, um valor intrínseco que os distingue de 

produtos idênticos, fazendo com que estes se tornem mais relevantes para o consumidor, 

acrescentando valor ao produto. Heródoto, Aristóteles ou Platão manifestaram preferência 

pelo bronze de Corinto, mármore da Frígia, cerâmica de Atenas ou pelos vinhos de Rodes. 

Tem-se vindo “…a verificar nos últimos anos uma tendência por parte dos 

consumidores no sentido de privilegiarem na sua alimentação a qualidade em detrimento 

da quantidade; que essa procura de produtos específicos se traduz, entre outras, numa 

procura cada vez mais importante de produtos agrícolas ou de géneros alimentícios com 

uma origem geográfica determinada”
1
 

A protecção das indicações geográficas de origem, torna-se de grande importância 

para a relação produção – venda - consumo dos produtos mas também para a economia 

nacional. Estas indicações têm duas funções relevantes para a economia, contribuem para a 

individualização dos produtos e, ao mesmo tempo é possível associar ao produto 

qualidades e singularidades específicas. 

                                                 
1 Preâmbulo do Regulamento (CEE) Nº 2081/92 de 14 de Julho de 1992 para a protecção das 

indicações geográficas e das denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios, JO 

nº L208 de 24/07/1992 p. 0001 – 0008 
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Com a livre circulação de mercadorias entre os estados membros cresceu a 

importância da protecção das indicações geográficas, uma vez que determinados produtos 

encontram-se vinculados a um determinado local pela tradição aí existente. Por outro lado, 

também os consumidores passaram a ter em consideração as indicações geográficas no 

momento da escolha do produto. Consequentemente, surgiu uma diversidade de conceitos, 

que advém da legislação dos Estados membros ou pela jurisprudência do Tribunal de 

Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) ou pela legislação comunitária.  

Através deste capítulo procura-se proceder a uma análise da terminologia usada na 

diversa legislação existente, tanto a nível nacional, como a nível comunitário e 

internacional para melhor compreender os conceitos de indicação de proveniência, 

denominação de origem e indicação geográfica. 

1.2 - Conceitos 

1.2.1 - Indicação de Proveniência 

A indicação de proveniência é um dos sinais distintivos protegidos juntamente com a 

denominação de origem. A indicação de proveniência é a designação do lugar onde o 

produto ou mercadoria foi fabricado ou colhido. Estas servem tão só para designar a 

proveniência de um produto, não está ligada a qualquer tipo de garantia de qualidade (não 

obedece a padrões de qualidade), apenas informa o consumidor da origem do produto. Esta 

informação permite ao consumidor saber, por exemplo, se o produto em questão é de 

origem nacional ou estrangeira. Uma indicação de proveniência pode ser constituída por 

um nome de um país, região, vila, lugar, rio, entre outras, informando o lugar de origem do 

produto, mas a essa indicação de proveniência não pode ser associada uma determinada 

qualidade.  

Apesar de não haver nenhuma garantia que os produtos devam as suas características 

ao local de origem, estas características podem beneficiar da boa reputação junto dos 

consumidores e estes preferirem produtos de uma determinada zona geográfica em 

detrimento de outros semelhantes mas provenientes de outros lugares.  

Como já vimos, a indicação de proveniência pode ser constituída por um nome 

geográfico como “Grécia” mas também pode passar pela utilização de um adjectivo, por 

exemplo “Cerveja Alemã” ou ainda indicação do tipo “Made in China”. 
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Podem ainda, constituir indicações de proveniência as indicações indirectas, 

referentes a um lugar. Estas não são constituídas por um nome geográfico mas sim por 

sinais
2
 específicos que estão tradicionalmente ligados a um determinado lugar ou à sua 

cultura. Exemplo disso é a utilização da bandeira de um país, o retrato de Mozart para 

designar um produto proveniente da Áustria, o emblema do Taj Mahal para designar um 

produto Indiano.  

Repare-se que Ribeiro de Almeida acrescenta ainda que para que as indicações 

indirectas constituam realmente uma indicação de proveniência é necessário que, 

eventualmente em conjunto com os outros elementos que figuram no produto (na 

embalagem e na etiqueta), a indicação indirecta apareça, de uma forma clara, como um 

sinal indicador de proveniência geográfica do produto (Almeida, Denominação de Origem 

e Marca, 1999, p. 51).  

A protecção a nível internacional das indicações de proveniência teve início em 1883 

com a Convenção da União de Paris (CUP), para a protecção da propriedade industrial, 

esta convenção utiliza a expressão “indicações de proveniência” no seu art. 1º, alínea 2)
3
 

ao definir o objecto da propriedade industrial, no entanto não propõe qualquer definição e 

ainda as coloca numa forma alternativa às DO, como de sinónimos se tratassem. 

O Acordo de Madrid, referente à repressão das falsas indicações de proveniência, na 

tentativa de colmatar algumas matérias consideradas insuficientes na CUP, dispõe no seu 

art. 1º, alínea 1) uma definição
4
 para as indicações de proveniência: “ qualquer produto que 

contenha uma falsa indicação pela qual um dos países a que se aplica o presente acordo, ou 

um lugar situado em qualquer deles, seja directa ou indirectamente indicado como país ou 

lugar de origem será apreendido no acto da importação em cada um dos ditos países”. 

Contudo esta definição não é suficientemente clara e objectiva, ficando muitas incertezas 

acerca do conceito indicação de proveniência.  

                                                 
2
 Estes sinais podem contemplar figuras, desenhos, símbolos, imagens de lugares, monumentos ou 

indivíduos emblemáticos. 
3
 O art. 1º, alínea 2) dispõem o seguinte: “a protecção da propriedade industrial tem por objecto as 

patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou 

de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de 

origem, bem como a repressão da concorrência desleal.” 
4
  Na opinião de Ribeiro de Almeida, o Acordo de Madrid não nos dá uma definição de indicação de 

proveniência, “…este acordo está longe de nos dar uma definição de DO. Nem tão pouco nos dá uma 

definição de indicação de proveniência, embora esta resulte do próprio Acordo…” (Almeida, Denominação 

de Origem e Marca, 1999, p. 39) 
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No nosso Código de Propriedade Industrial (CPI) de 2003 as indicações de 

proveniência são tuteladas no âmbito da concorrência desleal e estão previstas na alínea e) 

do art. 317º, que dispõe o seguinte “As falsas descrições ou indicações sobre a natureza, 

qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, bem como as falsas indicações de 

proveniência, de localidade região ou território, de fábrica, propriedade ou 

estabelecimento, seja qual for o modo adoptado”
5
. 

1.2.2 - Denominação de Origem 

A denominação de origem, para além da indicação geográfica acerca da origem 

denota as qualidades peculiares do produto, as quais se devem essencial ou exclusivamente 

ao meio geográfico onde são produzidos. Tais qualidades devem advir, necessariamente, 

de factores naturais e humanos próprios da região de origem, de tal modo que estes tenham 

a capacidade de influenciar as características únicas do produto. 

Os factores naturais podem compreender o tipo de clima, solo, subsolo, fauna, entre 

outros, por sua vez os factores humanos incluem todos aqueles em que o homem tem 

influência directa como por exemplo o “Know-How”, cultura, tradição. Segundo Oliveira 

Ascensão “estas são entendidas como indicações geográficas de proveniência cujas 

características são devidas exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico. Mas 

acrescenta “incluindo os factores naturais e os factores humanos”. Os factores naturais são 

imprescindíveis; os factores humanos trazem um elemento de instabilidade pernicioso, pois 

não se imagina que esses factores não possam ser transferidos a outro local”
6
 (Ascensão, 

2005, p. 255).  

O Acordo de Lisboa celebrado a 31 de Outubro de 1958, relativo à protecção das 

denominações de origem e o seu registo internacional, definiu no seu art. 2º, nº1 

                                                 
5
 Oliveira Ascensão considera que existe uma aproximação do disposto na alínea e) do art. 317º do 

CPI com o nº1 do art.10º da CUP que reprime a utilização directa ou indirecta de falsas indicações de 

proveniência do produto ou à identidade do produtor, fabricante ou comerciante, no entanto pondera que 

“…a proveniência é entendida aqui como género, enquanto que na lei portuguesa a proveniência parece 

representar uma das modalidades da origem geográfica do produto ou serviço”. (Ascensão, 2005, p. 254) 
6
 Os factores humanos, apesar da possibilidade de transferência para outro local geográfico, por si só 

não contribuem para a atribuição da denominação de origem, no entanto conjugados com os factores naturais 

podem contribuir para melhorar as qualidades do produto. Dando o exemplo dos produtos vitivinícolas, se 

transferíssemos castas de videira da RDVV juntamente com todos os factores humanos, utilizados para a sua 

produção, para outra região, de certo que iríamos obter um produto final com características e qualidades 

diferentes do Vinho Verde, uma vez que o meio geográfico não reúne as particularidades que caracterizam a 

RDVV, estas são únicas e inimitáveis. Então, os factores humanos não se podem dissociar dos factores 

naturais, como também não podem ser os únicos a caracterizar um produto com denominação de origem. 
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denominação de origem como sendo “ denominação geográfica de um país, região ou 

localidade que serve para designar um produto dele originário cuja qualidade ou 

características são devidas exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, 

incluindo os factores naturais e os factores humanos”. A partir desta definição estabelece-

se uma dupla conexão (Novoa, 1970), esta dupla conexão baseia-se na relação intrínseca 

entre a região demarcada e o produto e entre as qualidades e características únicas do 

produto com a região demarcada.  

Definição muito semelhante foi adoptada pela nossa legislação, conforme o disposto 

no nº 1 e 2 do art. 305º do CPI (2003), bem como pelo Regulamento nº 2081/92 do 

Conselho de 14 de Julho de 1992, relativo à protecção das indicações geográficas e das 

denominações de origem dos produtos agrícolas e dos géneros alimentícios (exceptuam-se 

os vinhos e as bebidas espirituosas). Generalizando, podemos dizer que a denominação de 

origem é a denominação geográfica de um país, região, localidade, bem como 

denominações tradicionais, geográficas ou não, que identifiquem um produto como sendo 

originário do respectivo local identificado como denominação de origem e cuja qualidade 

ou características singulares se devem essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, 

abarcando os factores naturais e os factores humanos, e cuja produção, transformação e 

elaboração acontecem na área geográfica demarcada.  

Como já foi referido a denominação geográfica
7
 utilizada para designar a 

denominação de origem pode ser constituída pelo nome de um lugar, comarca, município, 

região, país ou ainda podem ser constituídas por denominações tradicionais. 

Esse local geográfico
8
 tem de ser delimitado a uma área de produção, esta tem de 

revelar características qualitativas específicas, uma vez que são estas características que 

dão origem a um produto diferenciado e com qualidades únicas.  

Comummente, as DO são utilizadas em produtos de elevada qualidade e com enorme 

prestígio, como é o caso do “Champagne”. Isto deve-se particularmente aos atributos 

                                                 
7
  Na opinião de Botana Agra, para o reconhecimento de uma denominação de origem não basta a 

utilização da denominação geográfica para identificar um produto é ainda necessário “…que este nombre 

tenga suficientemente acreditado que en la vida del tráfico mercantil se emplea en la designacíon del 

correspondiente producto” (Agra, 2001, p. 21). 
8
 No que concerne ao lugar de origem, o nº 2 do art. 2º do Acordo de Lisboa dispõe o seguinte: “O 

país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo nome constitui a 

denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade” este disposto dá relevância apenas às 

características e qualidades do local de origem como critério de limitação, uma vez que são estas 

particularidades que se vão transmitir para o produto.  
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qualitativos dos produtos que são indissociáveis do “terroir” bem como, o facto de os 

produtos obtidos nessa área geográfica terem necessariamente de obedecer a um conjunto 

de normas pré-estabelecidas. Para um consumidor, um produto que tenha denominação de 

origem é decerto sinónimo de genuinidade e autenticidade. 

Excepcionalmente, podem existir denominações tradicionais, ou seja, não são 

compostas por um nome geográfico propriamente dito, mas sim um nome que pelo uso ou 

tradição designa uma região. Ribeiro de Almeida define denominação tradicional
9
 como 

sendo aquela em que a “…denominação de origem não é um nome geográfico (embora 

corresponda a uma área geográfica precisa) ou sendo um nome geográfico, este deixou de 

constar nas cartas geográficas modernas (um nome histórico a que corresponde agora a 

área delimitada que no presente tem outro nome ou outros nomes), ou trate-se de um nome 

geográfico de uma região ou localidade de um outro país ou de outra região ou localidade 

dentro do mesmo país” (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 59).  

Normalmente, os elementos distintivos são constituídos pelo nome de uma cidade, de 

uma localidade, de uma zona ou de uma região mais ou menos extensa. No entanto, na 

actividade económica são conhecidos outros sinais de maior alcance que não evocam 

directa e inequivocamente uma procedência local, embora a sugiram de forma indirecta. É 

o que acontece com os termos tradicionais que não fazem referência directa a um lugar 

mas que são capazes de indicar a origem da mercadoria, pois geram no espírito dos 

consumidores um processo de associação mental com um determinado local. Nestas 

designações, também permitidas noutros domínios, como o vitivinícola, não surge a 

relação geográfica, embora a associação com uma demarcação concreta de que resultam 

certas especificidades se mantenha como elemento básico. São casos invulgares, mas que 

reúnem os requisitos essenciais do conceito a que são equiparados (Eur-Lex, 2005). Em 

Portugal, a denominação “Vinho Verde” é um exemplo de uma denominação tradicional, 

uma vez que não traduz o nome de uma localidade, zona ou região.  

1.2.3 - Indicação Geográfica 

A IG garante que o produto é originário de determinada região e que reúne 

determinadas características, qualidades ou reputação que possam ser atribuídas ao meio 

                                                 
9
 Segundo Botana Agra “…denominaciones que, sin estar formadas por nombres geográficos em 

sentido estricto, son evocadoras de áreas geográficas al ser aplicadas a ciertos productos, o constituyen las 

denominaciones tradicionales de productos originários de un território determinado” (Agra, 2001, p. 21). 
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geográfico, no entanto não exige, como no caso da denominação de origem, que a sua 

produção, transformação e elaboração ocorra na área geográfica delimitada.  

O Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados 

com o Comércio (ADPIC), acordo incluído no Tratado que constituiu a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), contempla na terceira secção, art. 22º, nº1 a seguinte 

definição de indicação geográfica: “ (…) entende-se por indicações geográficas as 

indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território de um 

Membro, ou de região ou localidade desse território, caso determinada qualidade, 

reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua origem 

geográfica”
10

. O seu valor reside em assegurar que os consumidores identifiquem um 

produto por determinadas características que estão intrinsecamente ligadas à sua origem 

geográfica. 

Ao nível comunitário, a IG é definida pelo Regulamento (CE) nº 2081/92 como 

sendo o “ nome de uma região, de um local determinado, ou, em casos excepcionais, de um 

país, que serve para designar um produto agrícola ou um género alimentício, originário 

dessa região, desse local determinado ou desse país e cuja reputação, determinada 

qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja 

produção e/ou transformação e/ou elaboração ocorrem na área geográfica delimitada”. 

Também a legislação nacional, defende a noção IG de modo idêntico.  

As noções DO e IG definidas pela legislação nacional e pela comunitária apresentam 

uma “diferença substancial”. Ambas consideram que estas noções são independentes e que 

uma nada tem a ver com a outra, de modo que a noção IG não pode abarcar os conceitos de 

DO e indicação de proveniência. 

                                                 
10

 Segundo Oliveira de Ascensão, “Se considerássemos decisiva a expressão indicação geográfica, o 

ADPIC só contemplaria aquela categoria mais débil de direito privativo. Deixaria de fora as indicações de 

origem. Mas a definição afasta-nos de tal entendimento. É que se prevê uma característica que é 

essencialmente atribuível à origem geográfica. Essencialmente atribuível, só pode tratar-se de denominação 

de origem. Isto significa que, sob a expressão “indicação geográfica”, o ADPIC contempla afinal a 

denominação de origem. As meras indicações geográficas, as que “podem ser atribuídas”, estão excluídas da 

protecção pelo ADPIC” (Ascensão, 2005, p. 256).  

Em sentido contrário, Ribeiro de Almeida considera que a definição dada pelo ADPIC está longe da 

noção de DO, uma vez que o elo de ligação do produto a um determinado local é fraco, porque apenas se 

torna necessária a existência de reputação (ou qualidade ou outra característica) “e que esta possa ser 

atribuída essencialmente à origem geográfica do produto, não sendo necessário que as qualidades e as 

características do produto sejam devidas aos factores naturais e humanos próprios do território, da região ou 

localidade”. (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 41) 

Por sua vez, Lozano considera que apenas se exclui do âmbito desta definição a indicação de 

proveniência, uma vez que não existe nenhum vínculo entre as características do produto e a sua origem 

geográfica. A indicação de proveniência apenas indica a origem geográfica do produto. (Lozano, 2004, p. 28) 
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Em sentido contrário, Botana Agra considera que estes dois conceitos (DO e 

Indicação de Proveniência) se aglutinam na figura IG (Agra, 2001, p. 24). Então, a IG é um 

“mix” destes dois conceitos, ora vejamos, da indicação de proveniência retira o nome e a 

função de indicar a origem geográfica do produto e da DO incorpora o vínculo qualitativo, 

ainda que de um modo menos rigoroso, ou seja, aplica-se a produtos que devam as suas 

características e qualidades únicas essencialmente à região de origem. 

Curiosamente, a legislação brasileira agrega estes dois conceitos na IG. O art. 176º 

da Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996 (Lei da Propriedade Industrial) dispõe o seguinte: 

“Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem”. 

1.3 - Relação entre Denominação de Origem e outras figuras 

Neste ponto faz-se uma distinção entre a DO de outras figuras análogas, 

nomeadamente, a indicação de proveniência e a IG, para melhor compreender os limites da 

DO. 

1.3.1 - Denominação de Origem e Indicação de Proveniência 

A indicação de proveniência pode ser constituída por um nome geográfico, ou por 

sinais, que pelas suas características seja possível identificar o lugar de onde o produto é 

originário (indicações indirectas). Por sua vez, a DO apenas pode ser constituída por um 

nome geográfico ou por uma denominação tradicional, nome esse que identifica o produto, 

por exemplo, a denominação Vinho Verde identifica o produto, ou seja, é usual pedir uma 

garrafa de Vinho Verde. No entanto, a grande diferença entre estas duas figuras, reside no 

alcance da sua função, ou seja, a indicação de proveniência apenas indica o local onde o 

produto foi produzido, cultivado, etc., logo não se pode associar à indicação de 

proveniência uma determinada qualidade ou determinadas características ao produto, uma 

vez que estas não dependem exclusiva ou essencialmente ao lugar de origem do produto. 

Por sua vez, a DO para além dessa função meramente informativa, evidencia determinadas 

qualidades e características únicas que se devem exclusiva ou essencialmente ao lugar de 

origem, incluindo os meios naturais e humanos.  
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A indicação de proveniência desempenha apenas uma função distintiva, enquanto a 

DO para além desta função distintiva, ainda desempenha uma função de garantia de 

qualidade e genuinidade.  

Há uma maior exigência no que diz respeito à DO, pois a produção, transformação e 

elaboração, têm de acontecer na região demarcada, tal já não é exigido pela indicação de 

proveniência. 

1.3.2  - Denominação de Origem e Indicação Geográfica  

 A Indicação Geográfica, de acordo com o CPI e o acordo TRIPS, aparenta uma 

fisionomia semelhante à denominação de origem, embora mais elástica (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 5). Enquanto na IG a qualidade pode não estar 

intrinsecamente ligada ao meio geográfico, podendo apenas ser atribuída a reputação ou 

outra característica do produto, na DO é impreterível que a qualidade e as particularidades 

únicas do produto se devam essencial ou exclusivamente ao meio geográfico, incluindo 

factores naturais e humanos. Também na IG não é exigido que a produção, transformação e 

elaboração do produto ocorra na área geográfica delimitada. Certifica-se que existe uma 

maior exigência no que diz respeito à DO, daí que Ribeiro de Almeida considere que a IG 

seja mais «elástica». A relação origem/produto/qualidade, no caso da denominação de 

origem é caracterizada pelo intenso vínculo entre eles, por sua vez, no caso da indicação 

geográfica esta relação é caracterizada por um vínculo mais difuso. Esta relação é 

imprescindível para a existência da DO, o que já não acontece na IG.  

Apesar de todas as diferenças apontadas entre estas duas figuras, existem pontos em 

comum, nomeadamente, a necessidade do produto ser originário de um país, região ou 

localidade, cujo nome serve para designar um produto daí originário e, a necessidade de 

demarcar a área geográfica. 

1.4 - Funções da Denominação de Origem 

1.4.1  - Função distintiva 

A DO caracteriza-se por ser um sinal distintivo de utilização colectiva, que serve 

para identificar produtos provenientes de uma determinada região geográfica. 
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Daí que, uma das funções da DO seja a distintiva, ou seja, traduz-se na utilização de 

uma indicação de proveniência geográfica como meio diferenciador dos produtos. O nome 

geográfico constitui um meio para diferenciar determinados produtos tendo por base a 

indicação da sua origem, ou seja, toda a sua identidade territorial e cultural associada ao 

local de origem. Por conseguinte, a DO garante que todos os produtos que utilizam essa 

denominação são provenientes da área demarcada. Para além de garantir os interesses dos 

produtores contra a concorrência desleal, também garante o interesse dos consumidores, 

evitando que estes se deixem enganar por falsas denominações, uma vez que o consumidor 

dá grande importância, no momento da escolha, à origem do produto
11

. No exemplo do 

mercado vitivinícola, os consumidores escolhem o vinho pelo seu lugar de origem, ao qual 

associam determinadas características (sabor, aroma, entre outras). 

1.4.2  - Garantia de qualidade 

A relação entre consumo e a origem geográfica do produto, não se dá apenas por 

questões afectivas, culturais, ambientais, a outras. O local de origem dos produtos tem 

associada uma qualidade reconhecida pelo consumidor e, a escolha desses produtos tem 

por base a confiança.  

A DO informa o consumidor que o produto possui determinadas qualidades e 

características, que se devem aos factores naturais e humanos presentes na região 

demarcada. Isto é, a denominação de origem informa o consumidor, distinguindo o produto 

de produtos do mesmo género, das suas características únicas e inimitáveis. No entanto, é 

de salientar que a DO não garante que a qualidade dos produtos seja superior a outros do 

género, mas sim uma qualidade própria dos produtos da região demarcada. Normalmente, 

os produtos distinguidos com DO são de elevada qualidade, uma vez que estão sujeitos a 

rigorosos controlos de qualidade relativamente ao produto e ao processo de produção a ele 

associado. A DO é, para o consumidor, um critério de garantia de genuinidade. 

Champagne, Porto, Cognac, Queijo Serra da Estrela, Parmeggiano Regiano, Darjeeling 

são alguns exemplos de produtos, distinguidos com DO, que estão associados a 

“determinada natureza e qualidade”. 

                                                 
11

 Como refere BEIER “estas preferências de los consumidores no son artificiales, sino reales: el 

consumidor tiene un legítimo interés en obtener información sobre la procedência geográfica de los 

productos” (Medina, Reflexiones sobre la proteccion internacional de las Indicaciones Geograficas, 1979, p. 

5). 
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1.4.3  - Estratégia empresarial e Marketing 

Numa sociedade global, onde a concorrência por vezes é acérrima, é necessário 

abordar as oportunidades e ameaças. As tendências contemporâneas passam por enfatizar a 

qualidade, marketing e sustentabilidade. O consumidor actual procura produtos 

diferenciados, autênticos e de qualidade, em detrimento de produtos padronizados. Nesta 

medida, a DO, ao garantir uma genuinidade e determinada qualidade, pode ser uma aposta 

tanto para a estratégia empresarial como para a estratégia de marketing. Deve-se apostar na 

promoção do produto, defendendo sempre a sua originalidade e qualidade, quer a nível 

nacional ou mundial, abrindo a porta a novos mercados alvo.  

Do ponto de vista do consumidor, uma grande diversidade de produtos de uma 

determinada gama gera uma maior satisfação, pois possibilita a escolha de um produto 

adequado às necessidades, em detrimento de outro. Uma das hipóteses para dar resposta à 

heterogeneidade da oferta é o uso de uma DO.  

A diferenciação de um tipo de produto dada pela qualidade assumida pela DO, tem 

um duplo efeito sobre a oferta de produtos, por um lado, reduz as diferenças entre os 

diversos produtores com direito ao uso da mesma DO, de modo a assegurar um padrão 

mínimo de qualidade para todos os produtos com a mesma denominação, por outro lado, 

aumenta a diferença entre produtos concorrentes. Deste modo, a DO pode desenvolver um 

importante papel como responsável pela criação de um monopólio, mas também, pode ser 

o elemento chave para uma estratégia comercial, visando a conquista de lugar competitivo 

marcado pela tipicidade de um produto (Almeida, Indicações de Proveniência, 

Denominações de Origem e Indicações Geográficas, 2004). 

Em suma, deve-se apostar em produtos de qualidade, diferenciados e com prestígio, 

características percebidas e valorizadas por um grande grupo de consumidores, aumentado 

deste modo a vantagem competitiva destes produtos. 

1.4.4 – Goodwill 

A DO pode contribuir activamente para a criação de valor da empresa, no entanto 

esse valor não é quantificável mas intangível, daí ser incluído no goodwill. O goodwill de 

um negócio reflecte o seu valor intrínseco, que pode ir para além do valor contabilístico 

dos seus activos. Este representa o valor da parte intangível do negócio, nomeadamente, o 

valor do nome, reputação, imagem, direitos exclusivos de comercialização, da relação com 
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os clientes e fornecedores, entre outro tipo de vantagens, que no futuro gerem uma 

rentabilidade superior à normal. No caso em estudo, podemos definir o goodwill como 

sendo o valor decorrente da elevada reputação, alcançada por um determinado produto, 

diferenciado por um sinal distintivo, que se traduz na preferência, por parte do consumidor, 

desse produto. Existe um magnetismo que leva o consumidor a escolher esse produto em 

detrimento de outro. Logo, quanto maior a procura do consumidor, baseado no facto de o 

produto em questão possuir determinadas qualidades e características, identificadas através 

da utilização da DO, maior o goodwill gerado. Este valor intangível está directamente 

ligado com os gostos e preferências dos consumidores e, consequentemente com o 

prestígio alcançado pelo produto. Cada vez mais, os consumidores apostam na qualidade 

dos produtos em detrimento da quantidade, logo produtos distinguidos com DO, que 

garantem uma determinada qualidade, recaem na escolha dos consumidores. Torna-se 

imperativo proteger as DO, e consequentemente, o seu goodwill. Pois, representa um 

elevado valor económico não só para as empresas situadas na região demarcada como 

também para o país de origem da DO. 

1.4.5 - Desenvolvimento da Região Demarcada 

A DO está intrinsecamente relacionada com uma região geográfica, onde o meio 

natural dessa região é valorizado por todas as suas potencialidades, logo a produção não 

pode ser deslocada para outro local. O lugar de origem tem características muito 

particulares, que devem ser preservadas de modo a assegurar toda a diversidade biológica e 

paisagística. Os produtores de produtos com o direito à DO valorizam todas as 

potencialidades naturais do meio ambiente, em vez de optarem pela padronização dos 

métodos de produção. Desde modo, a região é valorizada, o que contribui para a 

manutenção de actividades produtivas, preservação do meio ambiente e, acima de tudo da 

população, evitando assim o risco de abandono, no caso de Portugal nas regiões que se 

situam no interior. Com a valorização da região desmarcada, a tendência é investir no 

artesanato e turismo rural, onde a ênfase está nos produtos tradicionais ou nas paisagens 

únicas oferecidas, exclusivamente por essa região, aumentando a oferta qualitativa e 

quantitativa de produtos. 

Por um lado a DO funciona, como um factor de dinamização e de promoção para as 

actividades produtivas na região demarcada, colaborando para o desenvolvimento dos 
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mercados, através do prestígio e da qualidade dos produtos identificados com a 

denominação de origem. Por outro lado, tem também como função, a protecção dos 

produtores contra eventuais fraudes, contribuindo para que os seus produtos se mantenham 

no mercado a preços justos, aumentado a procura, que por sua vez, aumenta a produção na 

região demarcada. 

Em suma, os produtos com direito à DO, traduzem uma valorização, essencialmente 

associada à qualidade, contribuindo activamente para o crescimento da economia local. 

1.5 - A Denominação de Origem na Propriedade Industrial 

Antes de abordamos o conceito de propriedade industrial, temos que falar de 

propriedade intelectual. Existe alguma confusão entre estes dois conceitos, pelo que se 

torna necessário distingui-los. 

A propriedade intelectual refere-se aos direitos legais decorrentes da actividade 

intelectual nos seguintes domínios: industrial, cientifico, literário e meio artístico
12

. A sua 

protecção, baseia-se essencialmente em dois motivos: a) aos criadores deve ser 

reconhecida e protegida a sua qualidade de autores, obtendo assim um reconhecimento 

moral e material, bem como o direito do público ter acesso a essas criações; b) ao 

promover a criatividade, garante a exclusividade e a concorrência leal, contribuindo assim 

para o desenvolvimento económico e social (WIPO, Intellectual Property Handbook: 

Policy, Law and Use). 

Tradicionalmente, a propriedade intelectual é dividida em duas partes, uma 

compreende a propriedade industrial e, a outra os direitos de autor. Ladas
13

 corrobora com 

esta divisão, uma vez que o autor considera que o termo “propriedade industrial” não pode 

incluir os direitos de propriedade artística e literária (direitos de autor). 

Nas diversas convenções internacionais, bem como, em inúmeros tratados, é 

utilizado o termo “propriedade industrial”, gozando de “compreensão universal”. A CUP 

                                                 
12

  O art. 2º, ponto viii, da Convenção que estabeleceu a World Intellectual Property Organization 

(WIPO), em 1967, versa o seguinte: “intellectual property shall include the rights relating to: a) literary, 

artistic and scientific works; b) performances of performing artists, phonograms, and broadcasts; c) 

inventions in all fields of human endeavor; d) scientific discoveries; e) industrial designs; f) trademarks, 

service marks, and commercial names and designations; g) protection against unfair competition, and all 

other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields”.  
13

 Bibliografia consultada indirectamente em Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p.23. 
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no seu art. 1º, alínea 2) enumera quais os direitos que gozam de protecção e que são 

incluídos no conceito “propriedade industrial”: “a protecção da propriedade industrial tem 

por objecto as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos 

industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e 

as indicações de proveniência ou denominações de origem, bem como a repressão da 

concorrência desleal”. Aqui a palavra “industrial” é entendida no seu sentido mais amplo, 

ou seja, aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos mas a todo o 

trabalho humano, onde se pode incluir as indústrias agrícolas, extractivas e a produtos 

fabricados ou naturais (art. 1º, alínea 3)). 

Em Portugal, a propriedade industrial abrange um conjunto de direitos: as patentes de 

invenção, os modelos de utilidade, os modelos e desenhos industriais, as marcam, a firma, 

os nomes e as insígnias do estabelecimento, as DO, as IG, as indicações de proveniência e 

a concorrência desleal. Tal como refere Ribeiro de Almeida, “a propriedade industrial (…) 

dedica-se especialmente à protecção das inovações técnicas que enriquecem as 

possibilidades do homem no domínio das forças da natureza para a satisfação das suas 

necessidades sócias e os seus interesses económicos” (Almeida, Denominação de Origem e 

Marca, 1999, p. 25). 

 Estes direitos permitem afiançar um monopólio, ou criar uma exclusividade sobre 

determinada criação, invenção ou sinal, assegurando a distinção entre produtos ou serviços. 

 Como vimos, a DO encontra-se compreendida nos direitos de propriedade industrial, 

dentro da categoria dos sinais distintivos (assim como a marca, a firma, o nome e a insígnia 

do estabelecimento, a indicação geográfica, a indicação de proveniência). 

De um modo geral, os sinais distintivos são meios gráficos ou fonéticos que são 

utilizados na actividade comercial, para identificar produtos ou serviços, com a missão de 

os individualizar, permitindo o seu reconhecimento pelo público consumidor, em relação a 

produtos ou serviços concorrentes. Estes sinais são usados com o objectivo de proteger, 

consolidar e alargar a actividade de um comerciante e sua relação com o consumidor. A 

DO é claramente um sinal distintivo, assim como, as IG e as indicações de proveniência, 

uma vez que consiste num instrumento de diferenciação. O uso de uma DO permite a 

identificação de um produto, distinguindo-o face a uma pluralidade de produtos 

concorrentes, mas também evidencia a presença de determinadas características ou 

qualidades que derivam da sua origem geográfica. Esta para além de poder contribuir para 
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o desenvolvimento de um monopólio de exploração, para determinado produto, também 

permite um exclusivo.  

Devido a esse factor de diferenciação, evidenciado pela qualidade, genuinidade, os 

produtos distinguidos por uma DO tem tendência a adquirir uma elevada reputação, sendo 

considerados uma mais-valia, onde têm um elevado valor no mercado. Por estes motivos, a 

DO é muitas vezes exposta a actos de contrafacção, falsificação ou fraude, e cada vez mais 

(perante a “era da globalização”, onde não existem fronteiras para as trocas comerciais) é 

imprescindível que a sua protecção seja eficaz, tanto a nível nacional como internacional.  

Tal como outros direitos incluídos na propriedade industrial, a DO traduz um direito 

de exclusividade, ou seja, o titular da DO pode opor-se ao uso indevido por parte de um 

terceiro. Assim, “as DO (…) constituem propriedade comum dos residentes (…) na região 

(…) e podem ser usadas indistintamente por aqueles que na área, exploram qualquer ramo 

de produção característica” (art. 305º, nº 4 do CPI). A DO não é atribuída a uma ou várias 

pessoas independentes, mas sim a uma comunidade, entendida como sendo um conjunto de 

pessoas que ao preencherem os requisitos, podem apor nos seus produtos uma DO. 

Gargallo, considera que estamos perante um direito absoluto, uma vez que “confere una 

posición de señorío sobre los correspondentes productos” (Gargallo, 2002, p. 119). No 

mesmo sentido, Agra, assevera que a DO, tal como a marca, é um direito absoluto, 

autónomo e de utilização exclusiva, por aqueles que estão relacionados directamente com o 

produto designado pela DO, não constituindo qualquer violência ao ser considerado como 

um direito de propriedade industrial (Agra, 2001, p. 42). 

Sem dúvida que a DO é um sinal distintivo e um direito de propriedade industrial, 

mas tal como as marcas, patentes, entre outros direitos, tem algumas particularidades. 
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Capítulo 2  

Protecção das Denominações de Origem na 

esfera nacional 

2.1 - Introdução 

Após uma abordagem sobre a terminologia existente, é necessário explorar de forma 

aprofundada o nosso ordenamento jurídico, que consagra a protecção das DO, indicações 

de proveniência e IG mas que também garante a lealdade da concorrência. Pretende-se 

neste ponto abordar a protecção dada pelo nosso CPI
14

 a estes sinais distintivos, bem como, 

fazer uma breve introdução à legislação especial existente sobre esta matéria, 

nomeadamente, à aplicável ao sector vitivinícola. 

2.2 - O Código da Propriedade Industrial  

2.2.1 - Definição de Denominação de Origem e Indicação Geográfica 

O nosso CPI consagra uma definição de DO e IG.  

De acordo com o nº 1 do art. 305º, entende-se por denominação de origem o nome de 

uma região, localidade, ou país
15

 que serve para identificar ou designar um produto dessa 

                                                 
14

 Aprovado pelo Decreto-Lei nº 36/2003, de 5 de Março, e alterado pelos Decretos-Lei nºs 318/2007, 

de 26 de Setembro, nº360/2007, de 2 de Novembro, nº 143/2008, de 25 de Julho, e pela Lei nº 16/2008, de 1 

de Abril. 
15

 O produto tem de ser proveniente de uma região demarcada. No caso de essa região, localidade ou 

território não estivem demarcados por lei, cabe aos organismos oficialmente reconhecidos que superintendam 
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região, cuja qualidade ou características se devem, essencialmente ou exclusivamente, ao 

meio geográfico, incluindo factores naturais e humanos, e cuja produção, transformação e 

elaboração acorrem na área demarcada. A DO certifica que um produto possui 

determinadas qualidades e características associadas a essa região demarcada. Este preceito 

também protege as denominações tradicionais, geográficas ou não, desde que designem um 

produto originário de uma região, local ou país e que satisfaçam todas as condições 

referidas no nº 1 do art. 305º do CPI.  

Segundo o nº 3 do mesmo artigo entende-se por IG “o nome de uma região, 

localidade ou país que serve para designar ou identificar um produto dessa região, 

localidade ou país, cuja reputação, qualidade ou características podem ser atribuídas a essa 

origem geográfica e cuja produção, transformação ou elaboração ocorrem na área 

territorial delimitada”. 

A principal diferença entre estas duas figuras reside no facto de a IG não exigir uma 

relação intrínseca com o meio natural, é suficiente que a reputação adquirida possa ser 

atribuída ao local de origem do produto, e as operações de produção, transformação e 

elaboração não têm necessariamente que ocorrer todas no local de origem do produto, é 

apenas exigido que uma delas ocorra na área demarcada. Então, pode-se dizer que existe 

um maior grau de exigência no que diz respeito à atribuição de uma DO que de uma IG. 

Oliveira de Ascensão considera que não faz sentido esta distinção, uma vez que, com 

excepção do art. 309º e o nº 2 do art. 315º que se referem exclusivamente à DO, o regime é 

idêntico. Consequentemente, os produtos que não reúnam as condições necessárias para 

beneficiar de uma DO, podem conseguir, “pela introdução falaciosa de uma bipartição”, a 

atribuição de uma IG, beneficiando de igual modo da protecção (Ascensão, 2005, p. 262). 

O nº 4 do art. 305º do diploma refere que “as denominações de origem e as 

indicações geográficas, quando registadas, constituem propriedade comum dos residentes 

ou estabelecidos na localidade, região ou território, de modo efectivo e sério e podem ser 

usadas indistintamente por aqueles que, na respectiva área, exploram qualquer ramo de 

produção característica, quando autorizados pelo titular do registo”. Claramente, esta 

disposição visa evitar a banalização da DO ao exigir a autorização pelo titular do registo 

para a utilização da DO, caso contrário, qualquer produtor situado na região demarcada 

                                                                                                                                                    

no respectivo local e o ramo de produção, declarar esses limites. Para tal, estes organismos tem de ter em 

conta os usos legais e constantes, conjugados com os superiores interesses da economia nacional ou regional 

(art. 306º do CPI). 
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poderia utilizar essa DO. Na verdade, a utilização de uma DO para uma diversidade de 

produtos, por qualquer produtor, ainda que com origem na região demarcada, permite que 

estes beneficiem das vantagens da DO ao surgir perante o consumidor como titulares de 

produtos “genuínos” e de “qualidade”, contribuindo deste modo para o enfraquecimento do 

carácter distintivo da DO.  

2.2.2 – Conteúdo da protecção 

O CPI determina, na alínea a) do nº 1 do art. 312º, uma aplicação para a proibição de 

falsas indicações de proveniência, inseridas no contexto das DO e IG. Este preceito 

encontra-se redigido nos seguintes termos: “o registo das denominações de origem ou das 

indicações geográficas confere o direito de impedir a utilização, por terceiros, na 

designação ou na apresentação de um produto, de qualquer meio que indique, ou sugira, 

que o produto em questão é originário de uma região geográfica diferente do verdadeiro 

lugar de origem”
16

. Então, pode-se afirmar que é proibida qualquer falsa indicação de 

proveniência, uma vez que as DO e IG são no seu sentido mais simples uma indicação de 

proveniência, é estendida a esta proibição tanto as indicações directas como as indirectas. 

A alínea c) do mesmo artigo acrescenta ainda que o registo atribui o direito de impedir “o 

uso por quem, para tal, não esteja autorizado pelo titular do registo”
17

. Ora, referiu-se 

várias vezes o “titular do registo”, no entanto este diploma não define claramente quem é o 

titular do registo. Apenas, é exigido pelo art. 307º que no pedido das DO ou IG seja 

indicado o nome das pessoas singulares ou colectivas, públicas ou privadas, com qualidade 

para adquirir o registo. Na opinião de Oliveira de Ascensão existe uma grande confusão 

em torno do titular do direito e do titular do registo
18

.  

O nº 2 do art. 312º estabelece que “as palavras constitutivas de uma denominação de 

origem ou de uma indicação geográfica legalmente definida, protegida e fiscalizada não 

podem figurar, de forma alguma, em designações, etiquetas, rótulos, publicidade ou 

                                                 
16

 De acordo com a alínea b) do nº1 do art. 312º, este preceito ainda confere o direito de impedir a 

utilização que constitua um acto de concorrência desleal, no sentido do artigo 10º- bis da Convenção de Paris, 

resultante da Revisão de Estocolmo, de 14 de Julho de 1967. 
17

 Esta alínea foi introduzida na última redacção do CPI (Decreto-lei nº 36/2003, de 5 de Março). 
18

 Na opinião deste autor a frase “ (…) quando autorizados pelo titular do registo” (art. 305º nº4) é 

geradora de muita confusão, uma vez que “ o direito em mão comum das pessoas teria sido atribuído a uma 

entidade chamada titular do registo”. Todavia, como já referimos o “titular do registo” não é claramente 

definido no preceito. Oliveira de Ascensão interpretou que o legislador queria certificar que as condições 

usuais ou regulamentares seriam verificadas, através da entidade administrativa da indicação geográfica 

(Ascensão, 2005, p. 268). 
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quaisquer documentos relativos a produtos não provenientes das respectivas regiões 

delimitadas”. Deste modo, são expressamente proibidas todas e quaisquer utilizações de 

uma DO ou IG para outros produtos que não sejam provenientes da região demarcada. 

O nº 3 estende essa proibição mesmo quando a verdadeira origem dos produtos seja 

indicada, ou nos casos de as DO ou IG serem acompanhadas de palavras correctivas como 

“género”, “tipo”, “qualidade” ou outras semelhantes, é ainda estendível ao emprego de 

qualquer expressão, apresentação ou combinação gráfica susceptível de induzir em erro ou 

gerar confusão ao consumidor, como por exemplo “tipo Vinho Verde”; “Porto de Setúbal”; 

“género Madeira”. 

Para Ribeiro de Almeida a “imagem positiva de que goze uma DO é um valor 

económico para os seus titulares, que se esforçaram em oferecer um produto de qualidade, 

com características e qualidades típicas, únicas (…). A transferência dessa imagem para 

produtos diferentes poderá prejudicar o prestígio da DO e provocar a perda dessa imagem 

positiva”
19

 (Almeida, Denominações Geográficas, 2001, p. 298).  

O nº 4 do art. 312º foi introduzido na reforma do CPI em 2003 e veio findar com as 

discussões na doutrina sobre a problemática das DO de prestígio
20

. Esta alteração veio 

consagrar a possibilidade de as DO de prestígio, em determinadas condições, serem 

protegidas contra a sua utilização em produtos diferentes, evitando a diluição, banalização 

e enfraquecimento da DO. O artigo em questão estabelece que : “é igualmente proibido o 

                                                 
19 No entanto, em relação ao ordenamento jurídico anterior (CPI de 1995), na falta de legislação em 

contrário, entendia que se aplicava o princípio da especialidade, ou seja, a DO estava protegida contra a sua 

utilização em produtos idênticos. Apenas poderia ser interdita, a utilização de uma DO de renome utilizada 

em produtos de natureza diferente, caso existisse perigo de a sua distintividade ser prejudicada, diluída ou 

destruída (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 299) 
20

 No que diz respeito às marcas, estas encontram-se protegidas tendo em conta o princípio da 

especialidade, a marca está protegida contra a reprodução ou imitação aplicada a produtos idênticos ou afins 

que possam ser confundíveis (alínea m) do art. 239º). Contudo, o nosso CPI admite uma excepção ao 

princípio da especialidade em relação às marcas de prestígio. Deste modo a marca também se encontra 

protegida quando destinada a produtos diferentes e sem afinidade, sempre que o uso da marca posterior 

procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los. É 

também verdade que muita jurisprudência ainda defende o princípio da especialidade, como podemos 

observar no exemplo seguinte dado por Ribeiro de Almeida: “ No processo “Pontiac” o tribunal de Paris 

pronunciou-se pela coexistência de marcas idênticas para automóveis e para refrigeradores. O tribunal 

considerou que não existia contrafacção nem concorrência desleal, visto serem produtos muito diferentes. 

Admitindo, no entanto, que poderia haver prejuízo para o titular da marca de renome, uma vez que poderia 

gerar confusão entre o público quanto à origem do produto; que o terceiro procurou beneficiar da fama da 

marca e provocou o enfraquecimento do carácter distintivo da mesma. Todos estes argumentos não foram 

suficientes para o tribunal afastar o princípio da especialidade. A marca “Pontiac” manteve-se para 

refrigeradores, e o tribunal apenas ordenou a publicação do acórdão a expensas da ré. 

Em relação às DO, se se admitisse que se aplicaria o princípio da especialidade, tal como nas marcas, 

a introdução do nº 4 do art. 312º veio criar a excepção a esse princípio para as DO de prestígio. 
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uso de denominação de origem ou de indicação geográfica com prestígio em Portugal ou 

na Comunidade Europeia, para produtos sem identidade ou afinidade sempre que o uso das 

mesmas procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do 

prestígio da denominação de origem ou indicação geográfica anteriormente registada, ou 

possa prejudicá-las”.  

Para melhor compreensão da questão em análise veja-se os seguintes casos. A 

Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Vila Flor e Ansiães registou uma marca de 

azeite com a denominação “Douro Superior”. O Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto 

interpuseram uma acção judicial invocando que a DO “Douro” goza de estatuto de 

“Denominação de Origem de prestígio”, o que lhe confere uma protecção reforçada, 

permitindo impedir o seu uso em produtos não vitivinícolas, quando tal uso procure tirar 

partido indevido desse prestígio ou possa prejudicá-lo, e que mesmo na ausência de 

qualquer risco de confusão do consumidor ou de denegrimento de denominação “Douro”, a 

sua utilização em produtos sem afinidade é susceptível de a prejudicar, devido à 

banalização ou diluição desse sinal causada pela diminuição da individualidade que é 

característica dos sinais distintivos de renome. Uma das questões referidas nesta sentença, 

foi o facto da Cooperativa de Vila Flor também se situar numa das sub-regiões do Douro; e 

estar em causa uma marca mista (elemento nominativo “Douro Superior” e elemento 

figurativo uma oliveira). Estes factos permitem considerar que esta marca assinala um 

produto que tem a sua origem na região do Douro e é um sinal composto por mais do que 

uma DO, no entanto, não permitem afastar a conclusão de que a concessão da marca 

“Douro Superior”, ainda que mista, tira partido indevido da DO e pode prejudicar a 

mesma. A DO, para o consumidor comum, é um critério de garantia de qualidade e de 

genuinidade. Ao permitir o uso desta para outro tipo de produto é possibilitar que o 

consumidor associe a esse produto uma determinada qualidade e genuinidade da DO 

“Douro”. A utilização da denominação “Douro” pelos mais diversos produtores, ainda que 

daí originários, faz com que estes usufruam das vantagens (todo o seu poder atractivo) que 

advém da DO, diluindo o “selo” de qualidade e genuinidade. A decisão foi favorável ao 

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, e a denominação “Douro” protegida contra 

possíveis actos de banalização e consequentemente perda de distintividade.   

No processo de registo da marca nacional “Champagne” para serviços audiovisuais, 

o Institut National des Appelations D’Origine des Vins et eaux-de-vin, na qualidade de 
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entidade competente para a defesa das DO francesas, apresentou uma reclamação ao 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aquele considera que a referida marca é uma 

imitação da DO “Champagne” que se encontra protegida desde 9 de Junho de 1936 e a 

atribuição do registo poderia levar o consumidor a pensar que existiria algum tipo de 

ligação entre a entidade prestadora do serviço e os titulares da DO. O registo da marca foi 

recusado uma vez que facultaria um aproveitamento indirecto da sua reputação, 

contribuindo para o enfraquecimento da notoriedade da DO. 

Para além das proibições referidas anteriormente, o nº 5 do art. 312º salienta que o 

vendedor pode apor o seu nome, endereço ou marca sobre os produtos provenientes de um 

local diferente daquele onde esses produtos são vendidos, desde que a marca do produtor 

ou fabricante não seja suprimida. 

A propriedade da DO é efectivada através do registo, no entanto o art. 310º 

estabelece que a propriedade da DO e da IG é protegida pela aplicação das regras previstas 

no CPI, em legislação especial mas também por aquelas que forem decretadas contra as 

falsas indicações de proveniência, independentemente do registo, e façam ou não parte de 

uma marca registada
21

. Deste modo, o facto de as DO e IG não estarem registadas não 

impede a sua protecção pela aplicação das disposições deste código, pela legislação 

especial ou pelas normas decretadas contra as falsas indicações de proveniência. 

No domínio da indicação do registo, o art. 311º estabelece que durante a vigência do 

registo, podem constar nos produtos as menções: “Denominação de origem registada” ou 

“DO”, tal como, “Indicação geográfica registada” ou “IG”
22

. 

2.2.3 – Processo de registo 

Como já referido a propriedade da DO e da IG é efectivada através do registo. O 

pedido de registo das DO e IG tem de indicar o nome das pessoas colectivas ou singulares, 

públicas ou privadas, com qualidade para obter o registo
23

. O nº 1 do art. 307º do CPI exige 

ainda que o pedido de registo indique o nome do produto ou produtos, incluindo a DO ou 

                                                 
21

 Este artigo correspondia ao nº1 do art. 255º do CPI de 1995.No entanto foram efectuadas algumas 

alterações que se traduzem na adição da seguinte frase: “ (…) aplicação das regras previstas neste Código, e 

em legislação especial (…) ” 
22

 Este artigo correspondia, no CPI de 1995, ao nº 2 do art. 255º. Com a reforma de 2003, a indicação 

do registo passou a contar num artigo independente e a sua redacção deixou de contemplar as siglas 

“Denominação de origem protegida”, “DOR”, “DOP”, “Indicação geográfica protegida”, “IGR” e “IGP”. 
23

  O CPI anterior, no nº 3 do art. 252º, estabelecia que o título do registo seria passado em nome da 

entidade requerente. 
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IG, e as condições tradicionais ou regulamentadas do uso da DO ou IG, bem como os 

limites da respectiva localidade, região ou território. 

O nº 2 estipula o seguinte: “à concessão do registo são aplicáveis, com as necessárias 

adaptações, os termos do processo de registo do nome de estabelecimento”. Segundo 

Ribeiro de Almeida são aplicáveis estas disposições “porque o nome de estabelecimento é 

o sinal distintivo que na sua composição (sinal nominativo) mais se aproxima da DO e da 

IG” (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 322). 

De acordo com o art. 308º o registo das DO e IG poderá ser recusado no caso de: a) 

ser requerido por pessoa sem qualidade para o fazer; b) a DO ou IG não estar de harmonia 

com o disposto no art. 305º; c) ser uma reprodução ou imitação de DO ou IG já registadas; 

d) ser susceptível de induzir o público em erro, sobre a natureza, a qualidade e a 

proveniência geográfica do produto; e) constituir infracção de direitos de propriedade 

industrial ou de direitos de autor; f) ser ofensiva da lei, da ordem pública ou dos bons 

costumes; g) favorecer actos de concorrência desleal. 

O art. 309º refere-se ao registo internacional das DO. De acordo com o nº 1 e 2 desta 

disposição, as entidades previstas na alínea a) do nº 1 do art. 307º podem accionar o registo 

internacional das DO segundo as disposições estabelecidas no Acordo de Lisboa, 

apresentando um requerimento no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Por sua 

vez, o nº 3 refere que “a protecção das denominações de origem registadas ao abrigo do 

Acordo de Lisboa fica sujeita, em tudo quanto não contrariar as disposições do mesmo 

Acordo, às normas que regulam a protecção das denominações de origem em Portugal”. 

2.2.4 – Nulidade, anulabilidade e caducidade 

De acordo com o art. 313º o registo de uma DO ou IG é nulo quando, na sua 

concessão, se tenha violado o estabelecido nas alíneas b), d) e f) do art. 308º. Por sua vez, o 

art. 314º dispõe que o registo de uma DO ou IG é anulável quando, na sua concessão, se 

tenha violado o estabelecido nas alíneas a), c), e) e g) do art. 308º
24

. 

O art. 315º disciplina o problema da degenerescência
25

 das DO. O nº 1 estabelece o 

seguinte: “o registo caduca, a requerimento de qualquer interessado, quando a 

                                                 
24

 Estes artigos (art. 313º e 314º) não existiam no CPI de 1995. 
25

 A degenerescência das DO verifica-se quando esta se transforma numa designação genérica de um 

produto. Quando a DO se vulgariza, ao passar a designar todos os produtos de um determinado tipo, ainda 
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denominação de origem ou a indicação geográfica, se transformar, segundo os usos legais, 

antigos e constantes da actividade económica, em simples designação genérica de um 

sistema de fabrico ou de um tipo determinado de produtos”. De acordo com o estabelecido 

no nº 2 não há caducidade no caso da “generalização” ou “vulgarização” de uma DO para 

produtos vínicos, águas mineromedicinais e outros produtos cuja denominação geográfica 

de origem seja objecto de legislação especial de protecção e fiscalização no respectivo 

país. Ribeiro de Almeida considera que no nosso ordenamento jurídico, a denominação 

genérica enfrenta um forte obstáculo legal (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 

1999, p. 318). Isto porque, o nosso CPI protege os produtos vitícolas, águas 

mineromedicinais e todos os produtos que sejam objecto de legislação especial de 

protecção e fiscalização da degenerescência e, o Regulamento (CEE) nº 2081/92, relativo a 

produtos e a géneros alimentícios, proíbe a transformação de uma denominação, protegida 

nos termos deste acordo, numa designação genérica. A verdade, é que apenas ficam de fora 

os produtos industriais e artesanais, que não sejam alvo de legislação especial de protecção 

e fiscalização, identificados por uma DO. No entanto, Ribeiro de Almeida assevera que “na 

prática não se pode evitar a degenerescência”. 

2.2.5 – Violação do direito de propriedade da Denominação de Origem e da 

Indicação Geográfica 

Ao contrário do CPI de 1995, a violação do direito de propriedade da DO ou IG é 

previsto e punido nas normas estabelecidas no Título III (infracções) da nova redacção do 

CPI. O art. 325º estabelece que será punido com pena de prisão até três anos ou com pena 

de multa até 360 dias quem: a) reproduzir ou imitar, total ou parcialmente, uma 

denominação de origem ou uma indicação geográfica registada; b) não tendo direito ao uso 

de uma denominação de origem, ou de uma indicação geográfica, utilizar nos seus 

produtos sinais que constituam reprodução, imitação ou tradução das mesmas, mesmo que 

seja indicada a verdadeira origem dos produtos ou que a denominação ou indicação seja 

acompanhada de expressões como “Género”, “Tipo”, “Qualidade”, “Maneira”, “Imitação”, 

“Rival de”, “Superior a” ou outras semelhantes.  

                                                                                                                                                    

que não produzidos na região ou localidade indicados, desaparece a eficácia distintiva (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 304). 
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Ribeiro de Almeida, considera que, no cerne, esta disposição sanciona apenas um 

tipo de comportamento visto que a amplitude dos comportamentos estabelecidos é 

praticamente a mesma, no entanto, aparentemente sanciona dois comportamentos distintos, 

ou seja, sanciona a “utilização da DO e IG por quem não é titular desses direitos” (alínea a) 

do art. 325º) e a “sua utilização por quem sendo titular da DO ou IG não a pode usar, 

designadamente por os produtos em causa não terem direito a DO ou IG” (alínea b) do art. 

325º) (Almeida, Denominações Geográficas e Marcas, 2002, p. 361). 

 Nos termos do art. 335º é punido com coima, quem, sem consentimento do titular do 

direito e com intenção de preparar a execução dos actos referidos no art. 325º, fabricar, 

importar, adquirir ou guardar para si, ou para outrem sinais constitutivos de DO ou IG 

registadas. Deste modo, sanciona também a intenção de praticar comportamentos ilícitos. 

O art. 338º determina ainda que, é punido com coima quem usar ou aplicar, 

indevidamente as indicações do registo autorizadas apenas aos titulares da DO ou IG. 

Tal como foi referido anteriormente o CPI também garante a lealdade da 

concorrência, sendo punido todo o acto de concorrência desleal. De acordo com o art. 317º 

constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário às normas e usos 

honestos de qualquer ramo de actividade económica, tais como: “ (…) e) as falsas 

descrições ou indicações sobre a natureza, qualidade ou utilidade dos produtos ou serviços, 

bem como as falsas indicações de proveniência, de localidade, região ou território, de 

fábrica, oficina, propriedade ou estabelecimento, seja qual for o modo adoptado; f) a 

supressão, ocultação ou alteração, por parte do vendedor ou de qualquer intermediário, da 

denominação de origem ou indicação geográfica dos produtos ou da marca registada do 

produtor ou fabricante em produtos destinados à venda que não tenham sofrido 

modificação no seu acondicionamento”
26

. A punição da concorrência desleal vem prevista 

no art. 331º. De acordo com este artigo é punido com coima quem praticar qualquer acto 

de concorrência desleal previsto nos art. 317º e 318º.  

O art. 319º determina ainda que sejam apreendidos “pelas alfândegas, no acto da 

importação ou da exportação, todos os produtos ou mercadorias que trouxerem, por 

                                                 
26

 Este artigo corresponde ao art. 260º do CPI de 1995, com algumas alterações, nomeadamente, as 

alíneas e) e f) foram agregadas e a alínea g) foi suprimida do actual CPI. A alínea g) previa que “o uso de 

uma denominação de fantasia ou de origem, registadas, fora das condições tradicionais, usuais ou 

regulamentares”. Ribeiro de Almeida não concorda com a supressão desta alínea pois entende “que este 

comportamento deveria ser punido pela concorrência desleal” uma vez que quem usa DO em produtos que 

não tem direito ao seu uso, está a praticar concorrência desleal em relação aos que tem esse direito. (Almeida, 

Denominações Geográficas e Marcas, 2002, p. 361) 
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qualquer forma directa ou indirecta, falsas indicações de proveniência ou denominações de 

origem, marcas ou nomes ilicitamente usados ou aplicados ou em que se manifestem 

indícios de uma infracção prevista neste Código”. 

Por último, segundo o art. 316º “a propriedade industrial tem as garantias 

estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida, nos termos 

do presente Código e demais legislação e convenções em vigor”. 

2.3 - Legislação Especial  

Existe uma panóplia de legislação especial para produtos vitivinícolas, bem como 

para produtos agrícolas e géneros alimentícios. No entanto, apenas vamos focar a 

legislação relativa a produtos vitivinícolas.  

O Decreto-Lei nº 212/2004 de 23 de Agosto estabelece a organização institucional do 

sector vitivinícola, que iremos abordar no Capítulo 4. Este disciplina o reconhecimento e a 

protecção das figuras DO e IG utilizadas no sector vitivinícola, bem como o seu controlo e 

certificação, definindo também o regime jurídico aplicável às entidades certificadoras. Este 

DL veio revogar uma grande parte da legislação vitivinícola, em especial, o regime 

jurídico constante na Lei nº 8/85 de 4 de Junho, Lei-Quadro das regiões demarcadas 

vitivinícolas, que disciplinou a criação das regiões demarcadas e das Comissões 

Vitivinícolas Regionais. À parte desta legislação existem também os respectivos Estatutos 

das Regiões Demarcadas, todavia só sera analisado o Estatuto da Região Demarcada do 

Vinho Verde (RDVV) no Capítulo 5. 
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Capítulo 3  

Protecção das Denominações de Origem na 

esfera internacional 

 

3.1 - Introdução 

Cada vez mais, produtos de elevada qualidade e com características peculiares são 

reconhecidos mundialmente, exemplos disso são os “nossos” Vinho do Porto e o Vinho 

Verde, sendo alvo da preferência dos consumidores. Este tipo de produtos goza de sinais 

distintivos, como a DO, indicação de proveniência ou IG. Logo, estes pela boa reputação 

nos mercados tornam-se muitas vezes alvo de fraude. Produtores fazem uso indevido da 

denominação de origem, falsificando ou imitando esses mesmos produtos, com o objectivo 

de alcançar lucros avultados. 

Anteriormente, dada a inexistência de qualquer disposição internacional no domínio 

da propriedade industrial obter protecção para os direitos de propriedade industrial nos 

diversos países foi uma questão muito problemática, dada a diversidade de leis existentes 

em torno dos países. Deste modo, torna-se imperativo promover uma protecção eficaz
27

 

tanto para as DO como para as indicações de proveniência. Para tal, é necessário o 

estabelecimento de normas susceptíveis de serem internacionalmente aceites e aplicáveis. 

Desde os finais do século XIX que apareceram alguns diplomas com o intuito de proteger 

                                                 
27

 Na opinião de Ribeiro de Almeida uma protecção eficaz tanto para as DO como as indicações de 

proveniência exige que estas sejam protegidas não só no país donde os produtos são originários, mas, 

igualmente, naqueles onde estes produtos podem circular (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, 

p. 141). 
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as DO e as indicações de proveniência, nomeadamente, a CUP para a protecção da 

Propriedade Industrial, o Acordo de Madrid relativo à repressão das falsas indicações de 

proveniência, o Acordo de Lisboa relativo à protecção das DO e o seu registo internacional 

e o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o 

Comércio.  

Daí, constitui objectivo deste capítulo analisar o regime jurídico internacional das 

DO, assegurado pelas convenções internacionais relativas à propriedade industrial, tratados 

internacionais e acordos bilaterais, referidos anteriormente. 

3.2 - Convenção da União de Paris  

Foi a 20 de Março de 1883 que, inicialmente, 11 estados membros
28

, incluindo 

Portugal, aderiram à CUP para a protecção da Propriedade Industrial. A CUP foi 

posteriormente revista em Bruxelas a 14 de Dezembro de 1900, em Washington a 2 Junho 

de 1911, na Haia a 6 Novembro de 1925, em Londres a 2 de Junho de 1934, em Lisboa a 

31 de Outubro de1958 e em Estocolmo a 14 de Julho de 1967. Foi esta última versão 

objecto de ratificação pelo Decreto nº 22/75, de 22 de Janeiro. 

De acordo com este preceito, o objectivo é proteger as patentes de invenção, os 

modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de 

comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou 

denominações de origem, bem como, a repressão da concorrência desleal (art.1º, nº 2). A 

protecção das indicações de proveniência está expressamente prevista no art. 10º da CUP, 

já o mesmo não acontece com as DO.
29

A CUP apenas se refere às DO, como já vimos 

anteriormente, no seu art. 1º, ao indicar o objecto da propriedade industrial, onde não faz 

                                                 
28

 Os 11 estados membros são: Bélgica, Brasil, Espanha, França, Guatemala, Holanda, Itália, Portugal, 

Salvador, Sérvia e Suíça. Actualmente, fazem parte da CUP, 173 países. Informação disponível em: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2 
29 No entanto, considera-se que a DO seja no mínimo uma indicação de proveniência. 

Consequentemente os art. 9º, 10º e 10º ter da CUP são aplicáveis às DO uma vez que esta, por definição, 

constitui uma indicação de proveniência. Tanto a indicação de proveniência como a DO podem ser incluídas 

no conceito mais amplo de indicações geográficas, no entanto, normalmente estes dois conceitos são 

distinguidos, nomeadamente no Acordo de Madrid e no Acordo de Lisboa. 

Ascensão, ordenou as várias figuras em categorias, por delimitação sucessiva (indicações de produtos; 

de origem (geográfica e empresarial); de proveniência (geográfica); geográficas; DO) estando as DO 

incluídas nas indicações de proveniência só que com menor extensão (Ascensão, 2005, p. 257). 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2
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qualquer distinção entre estes dois conceitos, equiparando-os
30

. Todavia deve-se considerar 

que as DO estão cobertas pela expressão indicação de proveniência
31

. É, verdade também, 

que não existe qualquer definição para estas duas figuras na CUP.  

De acordo com o art. 10º da CUP o “uso de falsas indicações de procedência em 

produtos é proibido pura e simplesmente” (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 

1999, p. 149). Neste caso, não só é proibido o uso ilegítimo da indicação de proveniência 

através do uso de nomes geográficos (directas), como também, o uso ilegítimo da 

indicação de proveniência através do uso símbolos, desenhos, figuras, que identifiquem o 

local de proveniência por parte do consumidor (indirectas). No entanto, esta redacção 

proíbe também o uso, directo ou indirecto, de falsas indicações relativas à identidade do 

produtor, fabricante ou comerciante. Em suma, a indicação de proveniência é falsa, caso o 

respectivo produto não seja originário (produzido ou fabricado) do local indicado ou se a 

identidade do produtor não seja verdadeira.  

A CUP continua a revelar-se muito débil para a protecção das DO. Como afirma 

Auby e Plaisant
32

, as disposições consagradas pela CUP são exageradamente gerais, 

abrangendo qualquer falsa indicação e não em exclusivo a indicação de origem geográfica 

de um produto (Auby & Plaisant, 1974, p. 253). É uma disposição principalmente dirigida 

para a prevenção de fraudes comerciais em geral, e não para a protecção das 

particularidades das DO. Dado o elevado número de países consignatários da CUP não era 

de esperar que se adoptassem medidas eficazes para a protecção das DO. 

O art. 10º da CUP estabelece que se apliquem as sanções fixadas no art. 9º para a 

utilização das falsas indicações de proveniência. Assim, aos produtos que ilicitamente 

utilizem falsas indicações de proveniência, podem ser aplicadas as seguintes sanções: 

apreensão dos produtos no acto de importação, se tal não for possível, será substituída pela 

proibição de importação ou pela apreensão no interior. Porém, nos casos em que a 

                                                 
30 Ribeiro de Almeida, considera que a CUP continua, vergonhosamente, a assimilar as DO a 

indicações de proveniência.  
31 Agra, assevera: “Aunque com con escasos bríos, y siempre de forma refleja, la Denominacíon de 

Origen - subsumida todavía en el magma común de las Indicaciones de Precedencia - pudo emprender el 

camino de su tutela jurídica al amparo de las disposiciones del art.10º del CUP” (Agra, 2001, p. 48). 
32 Ribeiro de Almeida, afirma que a CUP parece que apenas pretende reprimir os actos que façam crer 

que o produto tem uma outra origem que não a verdadeira. Sendo assim, “Champagne” da Califórnia, “Port” 

da África do Sul ou “Sherry” da Austrália, não são falsas indicações de proveniência nos termos do art. 10º 

(Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 150). 
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legislação de um país não admitir estas sanções, estas serão substituídas pelas acções e 

meios que a lei desse país assegurar em tais casos aos nacionais.  

A definição das partes interessadas, para requerer as sanções pelo uso indevido de 

uma indicação de proveniência, vem consagrada no art. 10º, nº 2, e dispõem o seguinte: 

“será, em qualquer caso, considerado como parte legítima, quer seja pessoa física, quer 

moral, o produtor, fabricante ou comerciante que se ocupe da produção, fabrico ou 

comércio desse produto, estabelecido quer na localidade falsamente indicada como no 

lugar de origem, na região em que essa localidade estiver situada, no país falsamente 

indicado ou no país em que se fizer uso da falsa indicação de proveniência.”  

Na opinião de Novoa, o art. 9º da CUP contém sanções puramente administrativas 

para evitar o uso ilícito das indicações de proveniência, considerando-as inapropriadas e 

com uma eficácia duvidosa (Novoa, La Proteccion Internacional de las Denominaciones 

Geograficas de los Productos, 1969, p. 97). Crítica ainda o facto de este artigo não 

contemplar a reparação dos danos e prejuízos causados aos produtores, fabricantes ou 

comerciantes pelo uso indevido da indicação de proveniência, que poderia contribuir para 

evitar o uso reiterado de falsas indicações de proveniência
33

.  

É também relevante, o art. 10º bis da CUP que concede protecção contra a 

concorrência desleal. Este fornece uma base para a protecção contra os actos susceptíveis 

de gerar confusão e induzir em erro o consumidor quanto à natureza ou características dos 

produtos. 

A CUP, no art. 19º, autoriza os países da União a celebrar acordos particulares para a 

protecção da Propriedade Industrial, desde que esses acordos não se oponham ao disposto 

na CUP. A importância deste artigo reside no facto de os países da União terem liberdade 

para celebrar outros acordos, no entanto com uma ressalva, estes não podem ir contra o 

disposto nesta Convenção. Neste sentido, foram celebrados vários acordos, entre eles, 

destacamos o Acordo de Madrid e o Acordo de Lisboa.  
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 Martín corrobora com esta opinião (Martín, 2003, p. 123). 
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3.3 - Acordo de Madrid 

O principal objectivo do Acordo de Madrid é, juntamente com a CUP, proteger o 

público contra qualquer indicação de proveniência enganosa. Este surge, dada a 

insuficiência demonstrada pelo art. 10º da CUP para assegurar a veracidade das indicações 

de proveniência dos produtos e evitar, portanto, a prática de fraude. Carreando, assim, os 

países da União para um acordo mais enérgico e eficaz contra a repressão das falsas 

indicações de proveniência.  

O Acordo de Madrid foi ratificado pela França, Grã-Bretanha, Espanha, Suíça e 

Tunísia, antes da sua entrada em vigor a 15 Julho de 1892
34

. Portugal aderiu ao Acordo em 

1893. Este acordo foi objecto de revisão em Washington em 2 de Julho de 1911, na Haia 

em 6 de Novembro de 1925, em Londres em 2 de Junho de 1934, em Lisboa em 31 de 

Outubro de 1958, e completado com o Acto adicional de Estocolmo. Foi o texto de 

Londres a versão objecto de ratificação pelo DL nº 37 464, de 2 de Julho de 1949. 

O Acordo de Madrid dispõe no art. 1º que : “qualquer produto que contenha uma 

falsa ou falaciosa indicação pela qual um dos países a que se aplica o presente acordo, ou 

um lugar situado em qualquer um deles, seja directa ou indirectamente indicado como país 

ou lugar de origem será apreendido no acto da importação em cada um dos ditos países”.  

De acordo com este preceito, qualquer produto que contenha uma falsa indicação de 

proveniência, em que um dos países signatários ou um lugar neles situado, seja indicado 

como sendo originário desse país ou lugar, está sujeito à aplicação das sanções previstas 

neste acordo (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999). 

Este acordo prevê, tanto a repressão das indicações falsas bem como indicações 

falaciosas, neste sentido a repressão pode alcançar as indicações, ainda que verdadeiras, 

induzem o consumidor em erro, levando-o a crer que o produto tem outra origem (Agra, 

2001, p. 49). Então, uma falsa indicação de proveniência é aquela em que o produto não é 

originário do local ou país mencionado, por sua vez, uma indicação de proveniência 

falaciosa é aquela em que o produto, apesar de ser originário do lugar ou país mencionado, 

pode induzir o consumidor em erro
35

.  

                                                 
34

 Actualmente fazem parte do Acordo de Madrid 35 países. Informação disponível em: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3 
35

 Como afirma Novoa, “para fijar si una indicación de procedência es falaz hay que tener presente, en 

cambio, el significado que los consumidores atribuyen a la indicación de procedência. Al determinar el 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=3
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Na opinião de Novoa, a designação “falaciosa”, não estende a protecção aos casos 

em que a indicação de proveniência é acompanhada por expressões correctivas. Martín 

corrobora com esta opinião, afirmando que este acordo não estabelece, pelo menos 

claramente, a repressão das falsas indicações de proveniência traduzidas ou acompanhadas 

com expressões correctivas como “género” ou “tipo” (Martín, 2003, p. 130). Todavia, 

Ladas entende que estas hipóteses também devem ser consideradas. Como se pode 

constatar existem opiniões divergentes sobre este assunto. 

Com a livre circulação de mercadorias é frequente que certos comerciantes vendam 

produtos provenientes de um país diferente do da venda, no entanto, o produto é 

identificado com o nome comercial do vendedor ou morada, podendo o consumidor ser 

induzido em erro sobre a origem do produto
36

. O acordo de Madrid conciliou o interesse 

dos produtores e consumidores, ao exigir que os comerciantes indiquem de forma clara e 

objectiva, o país ou o lugar de fabrico ou de produção, ou qualquer indicação que não gere 

equívocos sobre a verdadeira origem dos produtos
37

 (art.3º).  

O Acordo de Madrid obriga os países signatários a proibirem todo o tipo de 

publicidade que contenham indicações susceptíveis de enganar o público consumidor 

quanto à origem do produto, nomeadamente, em insígnias, anúncios, facturas, listas de 

vinhos, cartas ou papéis de comércio (art. 3º bis)
38

. Uma vez que este artigo não prevê 

qualquer tipo de consequência jurídica, implica que os países signatários promulguem leis 

nacionais, de modo a concretizar a proibição de publicidade enganosa relativa à 

procedência dos produtos. 

No que diz respeito às denominações genéricas, o acordo de Madrid não protege as 

denominações que se tornaram genéricas
39

, fora desta regra ficam também as 

                                                                                                                                                    

carácter falaz o engañoso de las indicaciones de procedência, debe prescindirse de pautas objectivas para 

atender al critério y opiniones del correspondiente sector de los consumidores” (Novoa, La Proteccion 

Internacional de las Denominaciones Geograficas de los Productos, 1969, p. 114). 
36

 “La presencia aislada de la marca o del distintivo de un comerciante nacional sobre el produto 

extranjero puede suscitar en el público la creencia de que tal producto es “nacional”, cuando lo cierto es que 

el producto procede de um país extranjero (Novoa, La Proteccion Internacional de las Denominaciones 

Geograficas de los Productos, 1969, p. 115). 
37 Neste sentido, “Made Aboard” (“Feito no estrangeiro”) torna-se suficiente não sendo necessária a 

indicação “Made in Italy” (“Feito em Itália”) para identificar produtos produzidos ou fabricados em Itália e 

importados para o Reino Unido (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 163). 
38

  Novoa considera que este preceito tem como finalidade actuar preventivamente contra o uso de 

falsas indicações de procedência. (Novoa, La Proteccion Internacional de las Denominaciones Geograficas de 

los Productos, 1969, p. 126) 
39

 Designações genéricas são aquelas que não possuem carácter distintivo, não exercendo a sua 

principal função, ou seja, já não são capazes de identificar um produto como sendo proveniente de um 
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denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas
40

. Uma vez que o preceito 

não define produtos vinícolas, “o delegado português na Conferência de Bruxelas, 

defendeu que essa expressão significava vinhos e não vinhos e seus derivados” (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 173). Assim, este conceito não abrange apenas 

o vinho, como também outro tipo de produtos como aguardentes e espumantes. 

 De acordo com o art. 4º cabe aos tribunais, de cada país signatário, decidir quais as 

denominações a que, dado o seu carácter genérico, não se aplicam as disposições do 

presente acordo. Isto traduz uma protecção absoluta para as denominações do sector 

vitivinícola, visto que “denominações de origem de vinhos dos países signatários nunca se 

poderão converter em denominações genéricas”
41

. É de salientar, que o artigo se refere a 

“denominações” e não indicações de proveniência, como é habitual neste acordo. Ribeiro 

de Almeida interpretou que este “artigo não se aplica a todas as indicações geográficas (no 

sentido de abranger as indicações de proveniência e as DO), mas apenas a todas as DO que 

degeneram”
42

. Como referimos anteriormente, cabe aos tribunais de cada país, determinar 

se uma denominação é genérica, ou seja, compete aos tribunais onde a denominação é 

usada ilicitamente e não aos tribunais do país onde está localizado o lugar que dá nome à 

denominação. Consequentemente, uma denominação protegida no país de origem pode ser 

considerada denominação genérica, por sentença, noutro país. Todavia, Ribeiro de 

Almeida considera “que no interior de cada país, apesar das divergências circunstanciais 

das decisões, se consagre uma jurisprudência firme e que as denominações genéricas sejam 

especificadas e limitadas”.  

No que diz respeito às sanções aplicáveis à utilização de indicações de procedência 

falsas ou falaciosas, estas vêm previstas no art. 1º do Acordo de Madrid. As sanções 

                                                                                                                                                    

determinado lugar. Ao longo do tempo, a designação perdeu a relação com a região de onde são originários 

os produtos, tornando-se genérica. São exemplos disso a “Agua-de-Colónia” ou o “Sabão de Marselha”, que 

já não identificam produtos provenientes de Colonia ou Marselha, respectivamente, passando a designar 

apenas um tipo de produto. 
40

 Esta excepção torna-se muito vantajosa para os países produtores de vinho cujas denominações são 

famosas, como é o caso do nosso país (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 167). 
41

 Ronga, G., “L’arrengement de Lisbonne du 31-10-1958, concernant la protection dês appellations 

dórigine et leur enregistement internacional” consultado indirectamente em Martín, 2003, p.128. 
42

 Novoa, não concorda com esta interpretação e afirma que apenas se deve excluir do âmbito desse 

artigo as indicações de procedência indirectas (Novoa, La Proteccion Internacional de las Denominaciones 

Geograficas de los Productos, 1969, p. 131). 
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admitem a apreensão do produto, contudo, nos casos em que tal não seja permitido será 

substituída pela proibição de importação
43

.  

O acordo de Madrid revela-se pouco eficaz para a protecção das DO, isto deve-se ao 

facto de este preceito não estar especificamente adaptado às DO, apenas às indicações de 

proveniência. 

3.4 - Acordo de Lisboa 

Tendo em consideração o que foi exposto anteriormente sobre a CUP e o Acordo de 

Madrid, tornou-se claro que estes preceitos não protegem as DO de modo eficaz. Dada a 

necessidade de reforçar a protecção das DO, a Secretaria Internacional e o Governo 

português apresentaram na Conferência de Lisboa um projecto para um novo acordo que 

previa a protecção das DO e seu registo internacional. 

O Acordo de Lisboa para a protecção das DO e seu registo internacional foi assinado 

em Lisboa a 31 de Outubro de 1958 por Cuba, Checoslováquia, Espanha, França, Hungria, 

Israel, Itália, Portugal e Roménia
44

.   

Foi ratificado, em Portugal, pelo DL nº 46 852, de 2 de Fevereiro de 1966 e entrou 

em vigor a 25 de Setembro de 1966. Este Acordo foi revisto na Conferência de Estocolmo 

em 1967 e através do DL nº 44/90, de 17 de Outubro foi ratificado o Acto de Estocolmo 

que entrou em vigor em 17 de Abril de 1991. 

O objectivo do acordo era conceder uma protecção eficaz às DO. Isso implicava que 

os países aderentes protegessem as DO através de regulamentação jurídica nacional. 

                                                 
43

 O art. 1º dispõe o seguinte: a) “qualquer produto que contenha uma indicação falsa ou falaciosa (…) 

directa ou indirectamente (…) será apreendido no acto da importação em cada um dos países”; b) a apreensão 

far-se-á tanto no país em que a indicação falsa ou falaciosa for aposta como naquele em que se introduzir o 

produto munido dessa falsa indicação; c) se a legislação de um país não permitir a apreensão no acto da 

importação, será a apreensão substituída pela proibição de importação; d) se a legislação de um país não 

admitir a apreensão no acto de importação nem a proibição de importação nem a apreensão no interior, 

enquanto a legislação não for modificada nesse sentido, serão essas providências substituídas pelas acções e 

meios que a lei do país assegurar em caso análogo aos nacionais; e) na falta de sanções especiais que 

assegurem a repressão das falsas ou falaciosas indicações de proveniência, aplicar-se-ão as sanções previstas 

nas correspondentes disposições legais sobre marcas ou nomes comerciais. 
44

 Actualmente fazem parte do Acordo de Lisboa 26 países. Informação disponível em: 

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10  

http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=10
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Consequentemente, o Acordo teve poucos países aderentes, apenas os países com fortes 

tradições agrícolas e aqueles que produziam produtos de qualidade e afamados
45

. 

Ao contrário da CUP e do Acordo de Madrid, que utilizam nos seus preceitos o 

conceito de Indicação de Proveniência (onde a DO é considerada, em sentido amplo, uma 

Indicação de Proveniência), o Acordo de Lisboa refere-se exclusivamente às DO e define 

claramente este conceito. 

Consequentemente, o acordo de Lisboa revela ser “uma manifestação de autonomia 

das DO”
46

 e determina que as DO sejam reconhecidas pela jurisprudência ou legislação 

dos países signatários, como figura independente. 

Para gozar da protecção estabelecida no Acordo de Lisboa os países pertencentes à 

União Particular
47

 “obrigam-se a proteger nos seus territórios, as denominações de origem 

dos produtos dos outros países da União particular, reconhecidas e protegidas como tal no 

país de origem e registadas na Secretaria da União para a Protecção da Propriedade 

Industrial” (art.1º). Este artigo estabelece um duplo requisito, o primeiro prende-se com o 

facto de ser indispensável que a DO seja protegida e reconhecida como tal no país de 

origem. Isto implica que os países signatários regulem na esfera jurídica nacional as DO. 

Para Ribeiro de Almeida, só poderá haver protecção internacional se se souber a que é que 

corresponde a DO e quais as condições de utilização, implicando, deste modo, que a DO 

seja protegida no país de origem (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 

179). O segundo requisito é que a DO esteja registada na Secretaria Internacional. 

 

                                                 
45

 “Mas mesmo entre os países produtores de mercadorias que usualmente gozam de DO, o Acordo 

não teve uma aceitação generalizada. Na verdade, muitos países europeus vitícolas como a Espanha, a 

Alemanha, a Grécia, a Roménia, a Suíça, sem contar com países não vitícolas, mas que são consumidores, 

como o Reino Unido, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, ficaram à margem deste 

Acordo” (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 176)
 
. 

46
  “A DO é, como sabemos, muito antiga, mas o seu reconhecimento jurídico como figura autónoma, 

independentemente dos outros direitos de propriedade industrial que têm como função semelhante de 

distinção e de garantia (como é o caso da marca de certificação), é relativamente recente” (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 177). 
47

  Para este acordo foi necessário a constituição de uma nova União Particular, dentro do quadro da 

União para a Propriedade Industrial, por dois motivos: a CUP faz referência às DO ou de uma forma 

alternativa, conforme o art. 1º, nº 2: “a protecção da propriedade industrial tem por objecto (…) as indicações 

de proveniência ou as denominações de origem (…)” ou como sinónimo, uma vez que as DO podem ser 

consideradas no seu sentido mais lato como uma indicação de proveniência, o Acordo de Madrid revela-se 

muito limitado em relação à protecção das DO, uma vez que apenas protege as DO vinícolas (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 178). 
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3.4.1 - Conceito de denominação de origem 

Um dos componentes fundamentais deste Acordo é a definição de DO e do país de 

origem, fixadas no art. 2º. Este dispõe o seguinte: 1) “entende-se por denominação de 

origem, a denominação geográfica de um país, região ou localidade que serve para 

designar um produto dele originário cuja qualidade ou caracteres são devidos exclusiva ou 

essencialmente ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e os factores humanos; 

2) O país de origem é aquele cujo nome, ou no qual está situada a região ou localidade cujo 

nome constitui a denominação de origem que deu ao produto a sua notoriedade”.  

O primeiro elemento da DO é o nome geográfico. Pode ser constituída pelo nome de 

um país, região ou localidade. Caso a definição fosse interpretada de forma rígida, ficariam 

de fora desta protecção as DO tradicionais, uma vez que não são constituídas por um nome 

geográfico. O Conselho da União de Lisboa admite que não é contrário ao espírito do 

Acordo interpretar de modo mais flexível esta definição, permitindo o registo e a protecção 

das denominações não geográficas, mas que correspondam a uma área delimitada e que 

satisfaçam todas as outras condições previstas neste Acordo (Martín, 2003, p. 132). O 

segundo elemento consiste no facto de a DO ter de designar um produto originário 

(produzido, fabricado ou extraído) dessa área geográfica, por outras palavras, o nome 

geográfico constante na DO tem que designar o produto daí originário. Por último, tem de 

existir um vínculo qualitativo entre o produto e a área geográfica, ou seja, o produto tem 

que ostentar qualidades e características que se devam exclusiva ou essencialmente ao 

meio geográfico
48

. No que diz respeito ao meio geográfico, este deve compreender tanto os 

factores naturais (clima, solo, fauna, flora, etc.) como os factores humanos (métodos, 

know-how, tradição). A DO pode ser aplicada a produtos naturais como também a 

produtos industriais ou artesanais. São divergentes as opiniões de alguns autores, no que 

diz respeito à extensão da DO a produtos industriais baseados apenas em factores 

humanos
49

. 

                                                 
48

 Apesar de o acordo não fazer qualquer definição de indicação de proveniência os seus “contornos 

resultam a contrário” da definição de DO (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 183). 

Podemos retirar do art. 2º, que quando as características ou qualidades do produto não se devam 

essencialmente ao meio geográfico o vínculo qualitativo mostra-se insuficiente, logo não estamos perante 

uma DO, tal como é definida no Acordo de Lisboa, mas sim uma indicação de proveniência. Todavia, o 

Acordo não protege as indicações de proveniência. 
49

  Neste sentido, Agra defende que nas qualidades e características dos produtos devem estar sempre 

presente os factores naturais, considerando que é demasiado forçada a extensão da DO a produtos cujas 

características dependam exclusiva ou essencialmente de factores humanos (Agra, 2001, p. 51). Novoa 
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Outra definição estabelecida por este Acordo é a noção de país de origem. O país de 

origem é o lugar onde “nasce” o produto, podendo ser um país, região ou localidade e cujo 

nome constitui a própria DO. Esta noção foi inserida no acordo com o intuito de tornar 

eficaz o sistema de registo internacional, uma vez que garante que a DO registada é 

originária desse país. Resultante desta definição surge um outro elemento: a notoriedade, 

no entanto, esta noção não é conduzida para ser uma exigência da DO. A DO garante que o 

produto tem uma determinada qualidade e características únicas, individualizando-o, não 

sendo condição necessária a notoriedade que o produto possa ter perante o público 

consumidor. Se assim fosse, as DO recentemente colocadas no mercado ou aquelas que 

não tinham projecção no mercado cairiam fora da protecção concedida pelo Acordo de 

Lisboa (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 182). 

3.4.2 - Conteúdo da protecção 

No âmbito da protecção das DO, o art. 3º garante a protecção “contra qualquer 

usurpação ou imitação”. A usurpação da DO dá-se quando um terceiro utilizar ilicitamente 

uma DO idêntica à registada na Secretaria Internacional. A imitação
50

 da DO ocorre 

quando um terceiro usa ilicitamente uma denominação semelhante, à DO registada na 

Secretaria Internacional, provocando risco de confusão entre elas.  

Este preceito também estende a protecção das DO contra o uso destas denominações 

(sujeitas a usurpação ou imitação) “ainda que se indique a verdadeira origem” do produto, 

logo não são permitidos correctivos como por exemplo “Madeira Espanhol”, ou mesmo 

que a “denominação seja usada em tradução ou acompanhada de expressões como 

«género», «tipo», «maneira», «imitação» ou outras semelhantes”. Como nos diz Botana 

                                                                                                                                                    

afirma que a posição adoptada pela jurisprudência francesa, o não reconhecimento de produtos industriais 

como uma DO, exerça alguma influência aquando a aplicação das normas estabelecidas neste acordo (Novoa, 

La Proteccion Internacional de las Denominaciones Geograficas de los Productos, 1969, p. 148). Com uma 

opinião divergente temos Ronga que defende: “deve-se incluir, segundo os termos adoptados pelo legislador 

internacional, não só os produtos que retiram as suas qualidades ou características exclusivamente do solo ou 

essencialmente do solo e do clima, mas também os produtos para os quais a técnica de fabrico contribui, de 

forma mais acentuada que os elementos naturais, para a sua qualidade ou características típica, ou para os 

quais a técnica constitui o único factor que se transmite de geração em geração e muitas vezes de uma forma 

que se torna inimitável pelos concorrentes” (Ronga, 1969). 
50 Como refere Botana Agra “las dificuldades podrán ser más frecuentes, en cambio, en los casos de 

confundibilidad por imitación. En efecto, al no existir pautas de aplicación uniformes en todos los países de 

la Unión particular, el juicio acerca de la existência o no confundibilidad por semejanza habrá de ser 

realizado conforme a las reglas empleadas en estos países en matéria de confundibilidad de signos 

distintivos; reglas que suelen presentar diferencias de país a país (Agra, 2001, p. 53). 
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Agra, esta protecção traduz-se numa tentativa de afastar o risco de aproveitamento ilícito, 

por parte de terceiros, da reputação da DO, evitando assim a diluição da sua função 

distintiva (Agra, 2001, p. 53).  

A transformação de uma DO numa denominação genérica é outra medida protectora 

que vem prevista no art. 6º. Este dispõe que uma vez protegida, a DO, num dos países da 

União, não poderá ser considerada genérica, enquanto estiver protegida no país de origem 

como DO. Ronga afirma que a “ impossibilidade de transformação em denominação 

genérica está de harmonia com a natureza da DO, que tem uma duração ilimitada, que é 

imprescritível e inalienável dada a sua função económica e social
51

”. 

Nos termos destes dois artigos (art.3º e 6º) as DO registadas internacionalmente 

gozam de uma protecção absoluta. Reprime os casos mais frequentes e perigosos de 

utilização ilícita das DO (Novoa, La Proteccion Internacional de las Denominaciones 

Geograficas de los Productos, 1969, p. 166). 

A protecção das DO não estão sujeitas a um prazo pré-determinado, segundo o art. 

7º, nº 1 o registo internacional não necessita de renovação, vigora por todo o tempo em que 

a DO se encontrar protegida no país de origem
52

. Concretamente, existe uma 

interdependência entre o registo internacional e a protecção da DO no país de origem 

(Agra, 2001, p. 54). A DO só deixa de ser protegida no país de origem se desaparecer ou se 

degenerar (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 187). 

O art. 8º estabelece que os meios necessários para assegurar a protecção das DO são 

definidos pela legislação nacional de cada país, tendo a administração competente, 

ministério público ou outra parte interessada, respectivamente, legitimidade para os 

exercer
53

. Deste modo, o acordo atribui legitimidade aos titulares de uma DO, por vezes 

reunidos em organismos colectivos, assim como às autoridades públicas ou privadas 

competentes, o poder de interpor uma acção judicial, podendo deste modo controlar e 

defender a utilização das DO (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 185). 

                                                 
51

 Bibliografia consultada indirectamente em : Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, 

p.186. 
52

 O art. 7º, nº 1 do Acordo de Lisboa dispõe o seguinte: “o registo feito na Secretaria Internacional de 

harmonia com o art. 5º assegura, sem renovação, a protecção durante todo o tempo mencionado no artigo 

anterior”. 
53

 O art. 8º do Acordo de Lisboa estabelece o seguinte: “as diligências necessárias para assegurar a 

protecção das denominações de origem poderão ser exercidas, em cada um dos países da União Particular, 

conforme a legislação nacional: primeiro por iniciativa da Administração competente ou a requerimento do 

Ministério público, segundo por qualquer parte interessada, pessoa física e moral, pública ou privada. 
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O art. 4º consagra que as disposições do Acordo de Lisboa não excluem a protecção 

já existente a favor das DO, o que faz todo o sentido, uma vez que o objectivo deste 

Acordo é reforçar a protecção das DO. 

3.4.3 - Registo internacional 

A protecção internacional prevista pelo Acordo só é possível se as DO estiverem 

registadas internacionalmente. No entanto, como já referimos anteriormente, é necessário 

que a DO seja reconhecida e protegida como tal no país de origem.  

De acordo com o disposto no art. 5º, o registo internacional
54

 deve ser requerido pela 

Administração dos países da União Particular, em nome das pessoas físicas ou morais, 

públicas ou privadas, que segundo a sua legislação, sejam titulares do direito de usar a DO. 

O art. 5º, nº 2 estabelece que uma vez requerido o registo internacional, a Secretaria 

Internacional notificará estes registos às Administrações dos demais países da União 

Particular. As DO registadas são objecto de publicidade, através da sua publicação na 

revista periódica “Les appellations d’origine” editada pela OMPI, dando a conhecer a 

terceiros todas as DO que beneficiam de protecção. Tal como refere Ribeiro de Almeida, 

as DO registadas internacionalmente são dadas a conhecer não só às Administrações 

competentes, mas também a todas as partes interessadas: produtores, fabricantes, e 

consumidores (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 190). 

O art. 5º, nº 3 dispõe o seguinte: “As administrações dos países poderão declarar que 

não podem assegurar a protecção de uma denominação de origem cujo registo lhes tenha 

sido notificado, mas somente quando a sua declaração for notificada à Secretaria 

Internacional, com indicação dos motivos, dentro do prazo de um ano a contar da data da 

recepção da notificação do registo, e sem que esta declaração possa prejudicar, no país em 

causa, outras formas de protecção da denominação que o seu titular possa pretender, de 

harmonia com o artigo 4º”. Consequentemente, todos os países vinculados pelo Acordo 

podem opor-se ao registo de uma denominação que não preencha os requisitos, conforme o 

art. 2º, através da Administração do país, requerendo que esta envie uma declaração para a 

                                                 
54

 O pedido internacional deve ser apresentado à Secretaria Internacional pela autoridade competente 

do país de origem no formulário oficial. O pedido deve ser feito em Inglês, Francês ou Espanhol e deve 

indicar: a) o país de origem (requerente); b) o titular ou titulares do direito de utilização da DO; c) a DO cujo 

registo foi pedido; d) o produto para qual a denominação é aplicável; e) a área de produção; f) o título e a 

data das disposições legislativas ou regulamentares ou decisões judiciais que reconhecem a protecção no país 

de origem. O pedido internacional deve ser acompanhado por uma taxa de registo.  
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Secretaria Internacional. Um Estado parte pode opor-se ao registo de uma DO invocando 

ser um termo genérico ou “que esta denominação, ou a sua tradução, é homónima ou tem 

consonância próxima com um nome geográfico existente neste país e, em especial, se 

constituir uma usurpação ou imitação de uma sua DO” (Almeida, Denominação de Origem 

e Marca, 1999, p. 190). 

O art. 5º, nº 4 estabelece que a declaração de oposição não poderá ser oposta pelas 

Administrações dos países unionistas, após expiração do prazo previsto referido 

anteriormente. 

De acordo com o art. 5º, nº 5 sempre que um país fizer uma declaração de oposição, 

a Secretaria Internacional, o mais depressa possível, deve dar conhecimento dessa 

declaração à Administração do país de origem. A Administração do país de origem deverá 

avisar o interessado (titular da DO), este poderá interpor no outro país quaisquer recursos 

judiciais ou administrativos permitidos aos nacionais desse país. 

Por sua vez, o art. 5º, nº 6 traduz na opinião de Ribeiro de Almeida uma possível 

“situação de conflito”  (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 192). Isto 

porque, sempre que uma DO admitida à protecção, que não país de origem, já se encontrar 

em uso por terceiros nesse país, antes da data anterior à notificação, cabe à Administração 

competente desse país conceder a esses terceiros um prazo, não superior a dois anos, para 

pôr fim ao seu uso, na condição que estes avisem a Secretaria Internacional nos três meses 

seguintes ao termo do prazo de um ano fixado no nº 3 do art. 5º. 

3.5 - Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

relacionados com o Comércio  

O acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC)
55

 inclui um 

Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o 

comércio, também conhecido por ADPIC, resultado de uma reunião periódica do General 

Agreement on Tariffs and Trade (GATT), o Uruguay Round. O ADPIC tem como 
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 A OMC é uma organização que tem como missão a liberalização do comércio. É através de 

negociações entre os seus estados membros, actualmente 153, que resolvem questões no âmbito dos acordos 

comerciais incluídos nos anexos ao Acordo que cria a própria OMC. Os acordos da OMC estabelecem regras 

para o comércio internacional que assentam nos seguintes princípios: “não ser discriminatório, mais livre, 

previsível, competitivo e vantajoso para os países menos desenvolvidos” (Confagri, 2002). 
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objectivo reduzir as distorções e os entraves ao comércio internacional, bem como 

promover uma protecção eficaz aos direitos de propriedade intelectual. Na opinião de 

Flory
56

 o ADPIC alcança a harmonização mundial dos direitos de propriedade intelectual e 

reforça a sua protecção, protegendo não só os titulares do direito como também os 

consumidores. Este acordo é provavelmente um dos mais importantes acordos multilaterais 

sobre a propriedade industrial, uma vez que consagra “um nível significativo”
 57

 de 

protecção para as IG.  

3.5.1 – Noção de Indicações geográficas segundo o ADPIC 

De acordo com o nº1 do art. 22º do ADPIC “ (…) entende-se por indicações 

geográficas as indicações que identifiquem um produto como sendo originário do território 

de um Membro, ou de uma região ou localidade desse território, caso determinada 

qualidade, reputação ou outra característica do produto seja essencialmente atribuível à sua 

origem geográfica”.  

Ao contrário de outras disposições, como a CUP e o Acordo de Lisboa que utilizam 

as expressões “Indicações de Procedência” e “Denominações de Origem” o ADPIC optou 

pela expressão “Indicação Geográfica”. Na opinião de Agra, “ los padres del A-ADPIC 

eligieron la expresión “Indicación Geográfica” para conciliar fundamentalmente las 

concepciones europeas y norteamericana en esta matéria, y para eliminar la dualidad de 

institutos – indicaciones de procedência y denominaciones de origen, de creación francesa 

– com rasgos afines y com líneas de demarcación borrosas” (Agra, 2001, p. 56).  

Esta definição é mais ampla e flexível do que a consagrada no Acordo de Lisboa. O 

Acordo de Lisboa exige que as DO sejam nomes geográficos de um país, região ou 

localidade, enquanto no ADPIC as IG podem ser qualquer indicação. A protecção não se 

encontra limitada a um nome geográfico e assim estende a protecção às indicações 

indirectas (símbolos, bandeiras, figuras, etc.,) no entanto, com a condição que identifiquem 

um produto como sendo originário de um território membro, região ou localidade
58

. Por 
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 Bibliografia consultada indirectamente em: (Martín, 2003, p. 174) 
57

 Na opinião de Ribeiro de Almeida, o ADPIC constitui o primeiro instrumento verdadeiramente 

multilateral que oferece um nível significativo de protecção para as IG (Almeida, Denominação de Origem e 

Marca, 1999, p. 199). 
58

 Na opinião de Martín, as DO segundo o Acordo de Lisboa designam um produto enquanto as IG 

identificam um produto. Uma outra questão relativa à noção de IG, prende-se com o facto de esta poder 

admitir como IG aquelas que se referem a um país na sua totalidade. No ponto de vista de Martín, apesar de 
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outro lado, o Acordo de Lisboa exige que as características e qualidades únicas do produto 

se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, já o ADPIC admite que, para 

além da qualidade, a reputação ou outra característica serve para justificar o vínculo com o 

meio geográfico. O conceito qualidade refere-se a propriedades objectivas do produto, 

reflecte a sua origem, já o conceito reputação refere-se à opinião formada pelo público 

consumidor sobre o produto. A reputação, normalmente, está associada às qualidades ou 

características dos produtos mas também pode ser desenvolvida através da publicidade. No 

entanto, a reputação deve estar essencialmente vinculada à origem geográfica do produto. 

Por último, o ADPIC não exige que a origem geográfica compreenda factores naturais e 

humanos, ampliando, deste modo, o âmbito da aplicação da definição de IG. 

3.5.2 – Protecção Geral das Indicações Geográficas  

O nº 2 do art. 22º do ADPIC estabelece uma protecção mínima para todas as IG. 

Assim, os Membros devem proporcionar os meios legais para que as partes interessadas
59

 

possam impedir, por um lado, a utilização, na designação ou apresentação de um produto, 

de qualquer meio que indique ou sugira que o produto é originário de uma zona geográfica 

diferente do verdadeiro local de origem, induzindo o consumidor em erro quanto à sua 

origem geográfica e, por outro, qualquer utilização que constitua um acto de concorrência 

desleal, de acordo com o art. 10º da CUP. Esta disposição confere um “direito negativo”, 

no sentido em que o seu objectivo é proibir o uso das IG por produtores não localizados na 

região designada pela IG, sempre que essa utilização induza o consumidor em erro. Isto 

deve-se ao facto de o sistema preconizado pelo ADPIC não se basear num sistema de 

registo ou certificação. 

Como refere Gargallo, a primeira proibição estende-se a indicações directas ou 

indirectas (“qualquer meio”), falsas ou falaciosas (“indique ou sugira”), que figurem no 

próprio produto ou na embalagem (“designação ou apresentação”). Esta protecção é 

                                                                                                                                                    

os nomes de países constituírem IG simples, só em casos excepcionais poderão constituir IG no sentido do 

ADPIC, para tal é necessário que os produtos reunam todas as condições exigidas pela definição e que se 

apliquem a todo o território desse país, o que confere um carácter excepcional, visto que normalmente as 

características ou reputação do produto se identificam com uma determinada zona dentro desse país (Martín, 

2003). No entanto, O’Connor considera que de acordo com o ADPIC o nome de um país pode ser uma 

indicação geográfica. “Argentina” para chá, “Chad” para algodão, “Dominica” para bananas, são alguns 

exemplos de IG pertencentes a países membros da OMC (O'Connor, 2004). 
59

 Na opinião de Martín as “partes interessadas” deviam incluir os consumidores e suas associações, 

uma vez que considera que são estes os principais afectados pelo uso ilícito das IG (Martín, 2003, p. 202). 
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consideravelmente idêntica à consagrada no Acordo de Madrid e no art. 10º da CUP 

(Gargallo, 2002, p. 39). 

O n.º 3 do mesmo artigo determina que qualquer Membro poderá recusar ou 

invalidar, quer oficiosamente, se a sua legislação o permitir, quer a pedido de uma parte 

interessada, o registo de uma marca que utilize uma IG susceptível de induzir o público em 

erro quanto à verdadeira origem do produto. Este preceito estabelece, pela primeira vez 

num acordo internacional, uma protecção específica das IG em situações de conflito com 

as marcas. A IG prevalece numa situação de conflito com uma marca sempre que satisfaça 

as seguintes condições: a) a marca consista ou contenha uma IG, nos termos do ADPIC; b) 

os produtos não provêem do território designado; c) quando se prove que a IG presente na 

marca induza o consumidor em erro em relação à verdadeira origem do produto. Todavia, 

como salienta Martín a dificuldade de implementação desta proibição reside na 

necessidade de se ter em consideração o erro do público em relação aos produtos que 

ostentam a marca (que usa ilicitamente a IG), uma vez que essa confusão implica a rejeição 

ou mesmo a nulidade dessa marca (Martín, 2003, p. 206). 

Por último, o nº 4 do art. 22º estende ainda a protecção “contra uma indicação 

geográfica que, embora literalmente verdadeira quanto ao território, região ou localidade 

de que os produtos são originários, transmita erradamente ao público a impressão de que os 

produtos são originários de um outro território”. Este preceito abrange o conflito das IG 

homónimas que se referem a diferentes áreas geográficas. Deste modo, pode-se impedir a 

existência no mercado de uma indicação, que apesar de ser verdadeira, ao ser homónima de 

outra IG mais conhecida, pode conduzir o público a pensar que o produto é originário de 

outro território
60

. Gargallo assevera que este preceito parece ser destinado a proteger o 

público consumidor, uma vez que tenta evitar que o consumidor seja induzido em erro 

sobre a verdadeira origem dos produtos (Gargallo, 2002, p. 40). 
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 O exemplo dado por Martín, é bastante elucidativo: “si en la localidad suiza llamada Champagne un 

grupo de productores comienzan a elaborar vino espumoso, utilizando en el etiquetado de este producto este 

nombre a título de indicación geográfica, no cabe duda de que los consumidores confundirán este vino com el 

distinguido por la denominación de origen francesa del mismo nombre”. (Martín, 2003, p. 209) 
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3.5.3 - Protecção Adicional das Indicações Geográficas para Vinhos e Bebidas 

Alcoólicas 

O art. 23º do ADPIC regula uma protecção adicional das IG para vinhos e bebidas 

alcoólicas. Nos termos do nº 1 do art. 23º, cada Membro deverá estabelecer os meios legais 

necessários para que as partes interessadas possam impedir a utilização de uma IG que 

identifique vinhos, para vinhos que não sejam originários do local indicado pela IG em 

questão, ou de uma indicação geográfica que identifique bebidas alcoólicas, para bebidas 

alcoólicas não originarias do local indicado pela IG em questão. A proibição é aplicável 

mesmo nos casos em que seja indicada a verdadeira origem dos produtos ou quando a IG 

utilizada seja traduzida ou acompanhada de expressões como “género”, “tipo”, “estilo”, 

“imitação” ou outras similares
61

. Esta disposição amplia e reforça a protecção de vinhos e 

bebidas alcoólicas, uma vez que estes produtos são sempre protegidos independentemente 

de se comprovar, ou não, práticas de concorrência desleal, ou que o público consumidor é 

induzido em erro. Neste caso, a protecção torna-se “objectiva” e “automática” (O'Connor, 

2004, p. 57). Uma questão de extrema importância é o facto de este preceito não definir os 

conceitos “vinho” e “bebidas alcoólicas”. Martín, interroga se esta protecção se aplica a 

produtos que correspondem à definição comunitária de “vinho”, ou seja, obtido de uvas, ou 

se também se aplica a produtos que possam ser designados pela palavra “vinho” mas como 

uma denominação composta, como é o caso de vinho de frutas (Martín, 2003, p. 219). Por 

sua vez, Correa considera que o conceito “vinhos” pode incluir tanto as bebidas obtidas a 

partir de uvas como outras bebidas alcoólicas (Correa, Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights: A Commentary on the TRIPS Agreement, 2006, p. 232). 

 De acordo com o estipulado no nº 2 deste artigo, será recusado ou invalidado o 

registo de uma marca que contenha ou consista numa indicação geográfica que identifique 

vinhos ou bebidas alcoólicas, relativamente aos vinhos ou bebidas alcoólicas que não 

sejam originários desse território. Ao contrário do disposto no art. 22º, nº 3 o registo de 

uma marca poderá ser recusado ou invalidado independentemente de o público consumidor 

ser ou não induzido em erro sobre a verdadeira origem do consumidor. 
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  “Thus, these provisions give geographical indications for wine and spirits stronger protection than 

that provided for in Article 22 for all products. The key difference between the two levels of protection is that 

with the additional protection the use of designations such as “sparkling wine in the style of Champagne, 

produced in Chile” or “Napa Valley Wine of France” is prohibited. In contrast, according to the general 

standard of protection of Article 22, designations such as “Roquefort cheese, produced in Australia” or 

“Bukhara carpets, made in USA” appear to be permissible” (O'Connor, 2004, p. 57). 
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O nº 3 do art. 23º estabelece que cada Membro deve promover mecanismos 

necessários que permitam diferenciar, entre si, as IG homónimas, todavia é necessário 

assegurar o tratamento equitativo dos produtores localizados nos respectivos territórios e, 

que o consumidor não seja induzido em erro. Os mecanismos necessários para permitir a 

diferenciação entre as IG devem ser determinados para cada indicação, uma vez, que cada 

caso é um caso.  

Para aumentar a transparência e facilitar a protecção das IG existentes para vinhos, o 

nº 4 do art. 23º determina que o Conselho ADPIC deverá conduzir negociações com o 

intuito de estabelecer um sistema multilateral de notificação e registo de IG para vinhos 

passíveis de beneficiarem protecção nos Membros que participem no sistema. Os membros 

da OMC acordaram na Conferência Ministerial de Doha negociar o estabelecimento de um 

sistema multilateral de notificação e registo das IG para vinhos e bebidas alcoólicas
62

 na 

quinta sessão da Conferência Ministerial
63

. A Declaração Ministerial de Hong-Kong, em 

2005, estabeleceu avançar e intensificar as negociações sobre o estabelecimento do sistema 

multilateral de notificação e registo das IG
64

. 

3.5.4 – Negociações internacionais e excepções 

O nº 1 do art. 24º estabelece que os Membros comprometem-se, igualmente, a 

realizar negociações com a finalidade de aumentar a protecção das IG relativas a vinhos e 

bebidas alcoólicas.  

O nº 3 do art. 24º impede os Membros de diminuir a protecção das IG aí existentes 

imediatamente antes da data de entrada em vigor do Acordo OMC. Esta disposição, 

insinua que há a obrigação de manter o nível de protecção pré ADPIC, não podendo as 

excepções serem invocadas para diminuir a protecção das IG já existentes (Almeida, 

Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 201). 
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 O ponto 18 da Declaração Ministerial de Doha (WT/MIN (01) DEC/1) consagra o seguinte: “With a 

view to completing the work started in the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(Council for TRIPS) on the implementation of Article 23.4, we agree to negotiate the establishment of a 

multilateral system of notification and registration of geographical indications for wines and spirits by the 

Fifth Session of the Ministerial Conference”. 
63

 Foram feitos alguns progressos em Cancun (quinta sessão da Conferência Ministerial) onde foi 

instruído que o Conselho do ADIPC deverá continuar a trabalhar para a conclusão das respectivas 

negociações. 
64

 Ponto 29 da Declaração Ministerial de Hong-Kong (WT/MIN (05)/DEC). 
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Os próximos preceitos introduzem excepções importantes relativamente à protecção 

conferida às IG de vinhos e bebidas alcoólicas (art. 23º) e à proibição de a IG induzir o 

público em erro, acerca da origem dos produtos (art. 22º). 

O nº 4 do art. 24º permite uma utilização continuada e similar a uma IG específica de 

outro Membro, que identifique vinhos ou bebidas alcoólicas, todavia, está sujeito a várias 

condições: 1) esta excepção só pode ser usada a favor de pessoas nacionais de um Membro 

ou domiciliadas no seu território, desde que essa utilização ocorra somente nos territórios 

dos Estados Membros
65

; 2) utilização da IG, de modo contínuo, relativamente a produtos 

ou serviços idênticos ou afins, durante pelo menos 10 anos antes de 15 Abril de 1994 ou de 

boa fé antes dessa data; 3) o uso futuro dessa IG tem se ser feita de modo similar à 

utilização anterior.  

O nº 6 do art. 24 garante o direito de utilizar uma IG, que se tenha tornado genérica, 

como designação corrente de produtos ou serviços, mas também direito de continuar a 

utilizar uma designação corrente de uma variedade de uva (casta) idêntica a uma IG 

utilizada noutro estado membro para identificar produtos vinícolas, desde que, essas 

designações já se encontrassem em uso na data de entrada em vigor do Acordo. 

Comummente, as pessoas utilizam os seus nomes no comércio, podendo 

eventualmente acontecer, que o nome utilizado pelo comerciante seja idêntico a uma IG. 

Estes podem fazer uso desse nome para induzir o público em erro, aproveitando as 

vantagens associadas a essa IG. No entanto, o nº 8 do art. 24º apenas permite essa 

utilização desde que o nome utilizado não induza o público consumidor em erro. 

Finalmente, o nº 9 do art. 24º dispõe que não existe obrigação de proteger as IG que 

não sejam, ou deixem de ser protegidas no seu país de origem, ou que tenham caído em 

desuso nesse país. Na opinião de Botija, o nº 9 deste artigo introduz uma previsão que se 

reflecte nos acordos bilaterais entre a comunidade e outros estados membros (Botija, 2005, 

p. 1119). 
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 Ribeiro de Almeida afirma que deste preceito parece resultar que a referência a “nacionais, ou a 

qualquer pessoa domiciliada” e a “território” pretende restringir ao mercado interno do Estado membro em 

causa a utilização abusiva. Deste modo os Membros não podem importar produtos com essa usurpação da IG. 

Por exemplo, “não só o Japão não deve iniciar a produção de vinho com o nome Champagne como no futuro 

deve proteger esta denominação, e isso significa que não pode importar qualquer produto com o nome 

Champagne que não seja originário da zona de Champagne”. 
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3.6 - Acordos Bilaterais 

As insuficiências demonstradas pelos instrumentos multilaterais, como a CUP ou o 

Acordo de Madrid, para assegurar uma protecção eficaz das denominações geográficas, 

incentivaram os países a celebrarem Acordos Bilaterais. Com o objectivo de terminar com 

as falsas DO, estes acordos revelaram ser a forma mais directa de garantir uma reforçada e 

ampla protecção das DO, complementando a protecção já obtida por outros instrumentos
 

66
. O primeiro Acordo Bilateral foi celebrado entre a Alemanha e a França a 8 de Março de 

1960, servindo de modelo para os posteriores. Portugal celebrou alguns acordos bilaterais, 

nomeadamente, com a Alemanha (20 de Março de 1926), Brasil (26 de Agosto de 1933), 

França (13 de Março de 1934) e Espanha (16 de Dezembro de 1970). Estes acordos 

apresentam características e uma estrutura muito similar. A protecção oferecida é, 

normalmente, articulada no âmbito da concorrência desleal ou na repressão do uso abusivo 

das DO. As denominações protegidas estão identificadas numa lista, incluída no respectivo 

acordo, onde cada Parte fixa as denominações que querem ver protegidas pela outra Parte 

contratante, nos termos do respectivo Acordo. Como refere Ribeiro de Almeida, é da 

competência do país de origem “determinar as regras que disciplinam as DO e as 

condições de utilização” (Almeida, Denominação de Origem e Marca, 1999, p. 209). Aos 

infractores destas condições são aplicadas as sanções previstas na legislação da Parte 

contratante onde se verificou a infracção. 

É de salientar, que os Acordos Bilaterais também protegem todos os actos de 

usurpação, imitação ou uso de uma denominação combinada com correctivos, traduzidas 

ou acompanhadas de expressões como “género”, “tipo”, “método”, “imitação”. Como 

refere Agra, esta protecção não se restringe à aplicação directa das denominações sobre o 

produto, mas estende-se às indicações presentes em etiquetas, rótulos, guias, facturas ou 

mesmo em publicidade (Agra, 2001, p. 67).  

Também a Comunidade Europeia tem celebrado uma série de Acordos com países 

terceiros sobre a protecção e controlo recíproco das DO relativas a vinhos e bebidas 

alcoólicas, nomeadamente, com a Austrália (JO nº L 086 de 31/4/1994), México (JO nº L 
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 Neste sentido, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias afirmou que a função dos Acordos 

Bilaterais é evitar que os produtores, de um Membro contratante, utilizem denominações geográficas de outro 

Membro contratante, explorando deste modo a alta reputação dos produtos das empresas sediadas nas regiões 

que as denominações identificam. (Gargallo, 2002, p. 48) 
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152 de 11/6/1997), Bulgária, Hungria e Roménia (JO nº L 094 de 4/4/2001) e África do 

Sul (JO nº L 028 de 30/01/2002). Estes Acordos aumentam o nível de protecção das 

indicações geográficas comunitárias, mas servem também para cessar, no sector dos vinhos 

e bebidas alcoólicas, a utilização de designações “semigenéricas” (designações geográficas 

utilizadas para um produto que não é originário do local indicado) por países terceiros
67

. 
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 Resposta dada por Franz Fischler em nome da Comissão (10 de Setembro de 1997) à pergunta 

escrita (E-2485/97) apresentada por José Barros Moura (PSE) à comissão. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/dg7/questions/qe/98/qr/C82/pt/RE-2485-97.htm  

 

http://www.europarl.europa.eu/dg7/questions/qe/98/qr/C82/pt/RE-2485-97.htm
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Capítulo 4  

O sector vitivinícola 

4.1  - Introdução 

O vinho é um produto natural que, ao longo da história do nosso planeta, se tem 

afirmado como primordial importância económica e social (CVRVV, 1973, p. 13). A 

cultura da vinha abrange todo o globo terrestre, no entanto, é na Europa que o sector 

vitivinícola apresenta maior tradição. 

Em Portugal o sector vitivinícola é uma referência nacional com tradição e know-

how acumulados ao longo de varias gerações. Dadas as condições favoráveis do solo e 

clima e a uma grande variedade de castas com certa notoriedade e particularidade 

permitem a produção de vinhos de qualidade. 

Cada vez mais, este sector é valorizado pela política de qualidade, o consumidor 

identifica os vinhos de qualidade, como sendo aqueles que são objecto de denominações de 

origem protegidas (DOP) e indicações geográficas protegidas (IGP), tornando-se 

imperativo, proteger de modo eficaz as DO e as IG através de regulamentação específica 

para o sector. 

A nível internacional, a regulamentação apresentada
68

 protege tanto as DO como as 

IG de um modo geral, à excepção do ADPIC que incluiu disposições específicas para o 

sector vitivinícola, reforçando a protecção das IG. 
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  No capítulo 3 foi exposta a legislação existente a nível internacional, que abrange diversos sectores, 

nomeadamente o sector vitivinícola. 
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Ao nível comunitário, sempre houve regulamentação específica para este sector, até 

porque o sector vitivinícola foi o primeiro a ser objecto de regulamentação especial
69

. O 

Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho, de 17 Maio de 1999, que estabelece a 

Organização Comum do Mercado Vitivinícola compreende regras relativas ao potencial de 

produção vitícola, aos mecanismos de mercado, aos agrupamentos de produtores e às 

organizações interprofissionais, às práticas e tratamentos enológicos, à designação, 

denominação, apresentação e protecção dos produtos, aos vinhos de qualidade produzidos 

em regiões determinadas (VPQRD) e ao comércio com países terceiros (art.1º). No 

entanto, no âmbito da reforma da Politica Agrícola Comum a OCM Vitivinícola foi 

recentemente alterada
70

. Consequentemente, o Regulamento (CE) nº 479/2008 do 

Conselho, de 29 de Abril de 2008, veio reformar o antigo regime do sector vitivinícola, ao 

alterar e revogar o Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Concelho, contudo, o seu art.129º 

prevê diferentes datas relativas à aplicação das medidas nele inscritas, as novas regras 

respeitantes às DO e IG protegidas, práticas enológicas e rotulagem apenas entrarão em 

vigor a partir de 1 de Agosto de 2009
71

. Este novo regulamento tem como objectivos 

aumentar a competitividade dos produtores de vinho, reforçar a reputação do vinho de 

qualidade da Comunidade reconquistar, deste modo, antigos mercados e ganhar novos 

mercados, estabelecer um regime vitivinícola simples e eficaz, capaz de equilibrar a oferta 

e a procura e preservar as melhores tradições da produção vitivinícola comunitária.  

Também a nível nacional, houve uma profunda reforma do sector vitivinícola. Após 

dezoito anos desde o estabelecimento da auto-regulação interprofissional do sector 

vitivinícola, através da Lei nº 8/85, houve necessidade de acompanhar a evolução e a 
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 Por exemplo, O Regulamento (CEE) nº 823/87 do Conselho que estabelece disposições especiais 

relativas aos vinhos de qualidade produzidos em regiões determinadas (VPQRD); O Regulamento (CEE) nº 

1576/89 do Conselho que estabelece as regras gerais relativas à definição, à designação e à apresentação das 

bebidas espirituosas; O Regulamento (CEE) nº 2333/92 do Conselho que estabelece as regras gerais para a 

designação e a apresentação dos vinhos espumantes e dos vinhos espumosos; O Regulamento (CE) nº 

2548/99 que estabelece a classificação das castas videiras. 
70

 A reforma da OCM Vitivinícola teve com principais linhas orientadoras o aumento da 

competitividade dos vinicultores da EU, a recuperação de quotas de mercado e conquista de novas quotas na 

Europa e no mundo, o fortalecimento da reputação dos vinhos, a implementação de regras claras, simples e 

eficazes, o equilíbrio entre a oferta e a procura, a preservação de tradições de produção vinícola e o reforço 

do tecido social e ambiental nas zonas rurais. Com estas mudanças “pretende-se tornar o sector vitivinícola 

europeu mais competitivo e mais focalizado para o mercado” ( Ministério da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, 2008). 
71

  A alínea e) do nº2 do art.129º do Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho dispõe o seguinte: “ 

os capítulos II, III, IV, V e VI do título III, os artigos 108º, 111º e 112º e as disposições correspondentes, 

constantes em especial dos anexos relevantes, são aplicáveis a partir de 1 de Agosto de 2009, salvo 

disposição em contrário prevista em regulamentação a aprovar nos termos do nº1 do artigo 113º”. 



 

50 

 

experiência entretanto adquirida, dando origem a uma remodelação tanto na vertente 

institucional e orgânica, como ao nível regulamentar, através do DL nº 212/2004 de 24 de 

Agosto de 2004
72

. Este diploma disciplina o reconhecimento e a protecção das respectivas 

DO e IG, seu controlo, certificação e utilização, definindo ainda o regime aplicável às 

respectivas entidades certificadoras dos produtos vitivinícolas (art.1º). No sentido de 

complementar o DL nº 212/2004, estabelecendo um regime de infracções capaz de 

dissuadir os actos ilícitos no sector vitivinícola foi promulgado o DL nº 213/2004 de 23 de 

Agosto. 

Através deste capítulo vamos analisar o regime jurídico comunitário e nacional, no 

que diz respeito ao sector vitivinícola. Vamos incidir sobre a disciplina constante no 

Regulamento (CE) nº1493/1999, Regulamento (CE) nº 479/2008 e o DL nº 212/2004.  

4.2  – Regime Comunitário 

4.2.1  - Actualmente: O Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho 

Este regulamento estabelece regras relativas ao potencial de produção vitícola, aos 

mecanismos de mercado, aos agrupamentos de produtos e às organizações 

interprofissionais, às práticas e tratamentos enológicos, à designação, denominação, 

apresentação e protecção dos produtos, aos VQPRD e ao comércio com países terceiros. 

Para o nosso estudo, importa realçar as regras que dizem respeito à designação, 

denominação, apresentação e protecção de determinados produtos vitivinícolas, vem 

expresso no Capítulo II, do Título V do presente Regulamento. Estas, complementam-se 

com os Anexos VII (produtos diferentes de vinhos espumantes) e VIII (vinhos espumantes) 

do mesmo Regulamento. 

Também são de maior interesse as regras estabelecidas para os VPQRD, que vêm 

expressas no Título VI, complementando-se com o Anexo VI (VPQRD).  

4.2.1.1 – Princípios gerais 

As normas relativas à designação, denominação e apresentação de produtos 

vitivinícolas contidas neste Regulamento têm como objectivo a protecção dos interesses 
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 O DL nº 212/2004 de 24 de Agosto de 2004 veio revogar, entre outros, o regime jurídico constante 

da Lei nº 8/85, de 4 de Junho de 1985, que estabelecia a lei-quadro das regiões demarcadas vitivinícolas. 
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legítimos, sejam dos produtores ou dos consumidores, mas também o bom funcionamento 

do mercado interno e o incentivo da produção de produtos de qualidade (art.47, nº 1). Para 

alcançar estes objectivos o legislador disciplinou a utilização de IG, menções tradicionais e 

a utilização de outras menções na designação de determinados produtos vitivinícolas
73

. 

Estas normas, são aplicáveis tanto aos produtos detidos para venda como aos colocados no 

mercado, estendendo-se à rotulagem, embalagem, registos e documentos oficiais, 

documentos comerciais (facturas e guias de entrega) e publicidade (art.47, nº 3 e nº 4).  

Com o intuito de evitar que os produtos vitivinícolas sejam alvo de concorrência 

desleal, assegurando deste modo a protecção dos interesses dos consumidores, o legislador 

consagrou no art.48º que a designação e a apresentação dos produtos vitivinícolas, não 

devem ser erróneas nem susceptíveis de gerar confusão ou induzir o consumidor em erro. 

Deste modo, as indicações utilizadas na designação ou apresentação não poderão ser 

erróneas, mesmo quando, essas indicações sejam traduzidas, remetam para a proveniência 

efectiva ou sejam acompanhadas por menções como “género”, “tipo”, “método”, 

”imitação”, ”marca” ou outras. O mesmo se aplica, quando se refere às propriedades dos 

produtos (natureza, composição, titulo alcoométrico volúmico, cor, origem ou 

proveniência, qualidade, casta de videira, ano de colheita ou volume nominal dos 

recipientes), ou à identidade e à qualidade das pessoas ou organização que participem na 

elaboração (ou distribuição) do produto. 

Aos produtos que não cumpram as regras estabelecidas para a designação ou 

apresentação não podem ser vendidos, colocados no mercado na Comunidade ou 

exportados. Nestes casos, cabe ao Estado-Membro em cujo território se encontre o produto 

tomar as medidas necessárias, de modo a sancionar as devidas infracções. Contudo, estas 

medidas poderão ser evitadas se a designação ou a apresentação forem alteradas, de tal 

modo que passem a cumprir com as regras estabelecidas (art.49º). 
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 O Regulamento estabelece normas relativas à utilização de certas indicações de carácter obrigatório, 

que devem constar na rotulagem dos respectivos produtos, bem como à utilização de indicações de carácter 

facultativo, mas que se possam revelar de utilidade para o consumidor. Estas (indicações obrigatórias e 

facultativas) estão presentes no Anexo VII que refere-se exclusivamente à designação, denominação, 

apresentação e protecção de produtos diferentes dos vinhos espumantes, e no Anexo VIII se refere 

exclusivamente a vinhos espumantes. 
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4.2.1.2  – Vinhos de Mesa designados por uma IG e VPQRD 

O regulamento distingue três categorias de vinhos: vinhos de mesa, vinhos de mesa 

designados por uma IG e os VPQRD. Gargallo, considera que os vinhos designados por 

uma IG se dividem em duas categorias: os vinhos de mesa designados por uma IG e os 

VPQRD (Gargallo, 2002, p. 186). 

Neste sentido, o art.50, nº 2 define IG como sendo “uma indicação que identifique 

um produto como originário do território de um país terceiro membro da OMC ou de uma 

região ou localidade situada nesse território, nos casos em que determinada qualidade, 

reputação ou outra característica possa ser atribuída, essencialmente, a essa origem 

geográfica”. 

As medidas são menos rigorosas quando estamos perante um vinho de mesa com IG, 

uma vez que, é permitida a utilização de uma IG para designar vinhos de mesa produzidos 

a partir de uvas colhidas em diferentes áreas de produção, desde que 85% seja proveniente 

da área de produção do mesmo nome. 

Agra assevera que a designação de vinhos de mesa com IG é uma decisão da 

competência dos Estados-Membros (Agra, 2001, p. 167). Neste sentido, o Regulamento 

prevê que os Estados-Membros possam sujeitar a utilização de uma IG para designar um 

vinho de mesa, desde que, tenha sido produzido a partir de determinadas castas e que estas 

sejam provenientes exclusivamente da área demarcada que lhe dá o nome. 

De acordo com a alínea A) do Anexo VII do Regulamento, na rotulagem relativa aos 

produtos abrangidos por este Regulamento, são obrigatórias as seguintes indicações: 

denominação de venda do produto, volume nominal e o título alcoométrico volúmico 

adquirido. No que diz respeito aos vinhos de mesa designados por uma IG a denominação 

de venda é constituída pela menção “vinho de mesa”, pela designação da unidade 

geográfica, ou por outras menções em detrimento da menção “vinho de mesa”. No entanto, 

a alínea B) do mesmo anexo permite a utilização de outras indicações, de carácter 

facultativo, como por exemplo: o ano de colheita, o nome das castas, uma distinção, 

medalha ou concurso, indicações relativas ao modo de obtenção ou ao método de 

elaboração do produto ou menções tradicionais complementares. 

No que diz respeito aos VPQRD, o Regulamento reserva-lhe o Título V para a 

regulação deste tipo de produtos. Esta classificação contribui para uma política de 

qualidade, visto que as regras são mais rígidas e exigentes. O art.54º define os VPQRD 
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como sendo os vinhos que cumpram o disposto no regulamento e na legislação comunitária 

e nacional adoptada na matéria. O art.55º estabelece alguns requisitos relativos à produção 

dos VQPRD, com o intuito de assegurar uma determinada qualidade, estes devem ter em 

consideração: a) a delimitação da zona de produção; b) encepamento; c) práticas de 

cultivo; d) métodos de vinificação; e) título alcoométrico volúmico mínimo natural; f) 

análise e apreciação das características organolépticas. 

O reconhecimento dos VQPRD é da competência dos Estados-Membros, contudo, 

estes têm de comunicar à Comissão a lista de VQPRD reconhecidos, e indicar as 

disposições aplicáveis à sua produção e elaboração (art.54, nº 4). A Comissão por sua vez, 

assegurará a publicação da referida lista no JO, serie C (art.54, nº 5). 

 De um modo geral, podemos dizer que os VQPRD possuem três características 

essenciais: são vinhos designados pelo nome geográfico da zona onde são produzidos, são 

produzidos em regiões determinadas e são vinhos de qualidade. 

A alínea A) do Anexo VII dispõe que a denominação de venda, que deve fazer, 

obrigatoriamente, parte da rotulagem, é constituída pela designação da região determinada 

de que provêm. A alínea A) do Anexo VI do Regulamento define região determinada 

como sendo uma área ou um conjunto de áreas vitícolas que produzam vinhos com 

características qualitativas especiais e cujo nome é utilizado para designar os VQPRD.  

Cabe a cada Estado-Membro proceder à delimitação, tendo em conta as 

características únicas (natureza do solo e subsolo, clima, situação das vinhas) que 

concorrem para a qualidade dos vinhos produzidos na respectiva região. 

O legislador entendeu que o nome de uma região determinada que um Estado-

Membro atribuiu a um VPQRD, ou para um vinho que irá ser transformado num VPQRD 

não poderá ser usado para a designação de outros produtos do sector vitivinícola que não 

sejam provenientes dessa região e/ou aos quais não tiver sido atribuído esse nome
74

. Deste 

modo, consagra-se um direito de utilização exclusiva sobre o nome da região determinada 

para o VPQRD. 

Com a finalidade de proteger os consumidores e produtores, nomeadamente, contra o 

risco de confusão e fraude e contra a concorrência desleal, o legislador consagrou que a 

região determinada para a produção dos VQPRD deve ser designada pelo seu nome 

                                                 
74

 Esta protecção estende-se ao nome de um município, de uma parte de um município ou de um lugar, 

se o Estado-Membro tiver atribuído esse nome a um VPQRD, ou a um vinho que venha a ser transformado 

nesse VPQRD (art.52, nº1). 



 

54 

 

geográfico. No entanto, as denominações “Muscadet”, “Blanquette”, “Vinho Verde”, 

“Cava” e “Manzilla” são algumas excepções, uma vez que são reconhecidas (pelo uso 

tradicional) como nomes das respectivas regiões determinadas e encontram-se em 

conformidade com as respectivas legislações. 

4.2.2  - Brevemente: O Regulamento (CE) nº 479/2008 do Conselho 

Este regulamento, estabelece normas específicas aplicáveis à produção e à 

comercialização de produtos do sector do vinho
75

, onde são previstas medidas de apoio, 

medidas reguladoras, regras sobre o comércio com países terceiros e regras sobre o 

potencial de produção (art.1º).  

4.2.2.1  - Denominações de Origem, Indicações Geográficas 

Com o intuito de prevenir a realização de práticas fraudulentas que induzem o 

consumidor em erro e consequentemente prejudicam o comércio, foram criadas normas 

que regulam o direito ao uso das DO, IG e menções tradicionais.  

As normas relativas às DO, IG e menções tradicionais encontram-se previstas nos 

capítulos IV e V. Estas figuras uma vez apostas nos respectivos produtos exercem 

influência sobre o mercado, deste modo, as normas estabelecidas por este regulamento têm 

em conta a protecção dos interesses legítimos, ou seja, dos consumidores e dos produtores, 

mas também garantem o bom funcionamento do mercado comum dos produtos em causa e 

promovem a produção de produtos de qualidade. 

Ao contrário do que acontecia com o Regulamento (CE) nº 1493/99, este apresenta 

duas definições fundamentais, a de DO e IG, seguindo assim os passos de alguma 

regulamentação a nível internacional
76

. Para efeitos deste regulamento, entende-se por DO, 

o nome de uma região, de um local determinado, ou em casos excepcionais, de um país 

que serve para designar um produto referido no nº1 do art.33º
77

, no entanto, tem que 
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 No que diz respeito aos vinhos, o Regulamento (CE) nº 479/2208 abrange os seguintes produtos: 

sumo de uva; mostos de uvas; vinhos de uvas frescas; uvas frescas (são excluídas as uvas de mesa); vinagres 

de vinho; água-pé; borras de vinho; bagaço de uvas. Estes produtos são designados na parte XII do anexo I 

do Regulamento (CE) nº 1234/2007. 
76

 Como é o caso do Acordo de Lisboa que apresenta uma definição de DO e o ADPIC que apresenta 

uma definição de IG. 
77

 Os produtos a que se refere o nº1 do art.33º são: vinho, vinho licoroso, vinho espumante natural, 

vinho espumante de qualidade, vinho espumante de qualidade aromático, vinho frisante natural, vinho 
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cumprir com os seguintes requisitos: a) as suas qualidades e características devem-se 

essencial ou exclusivamente a um meio geográfico específico, incluindo os factores 

naturais e humanos; b) as uvas a partir das quais é o produzido provêm exclusivamente 

dessa área geográfica; c) a sua produção ocorre nessa área geográfica; d) é obtido a partir 

de castas pertencentes à espécie Vitis vinífera
78

 (alínea a) do nº1 do art. 34º). Face a esta 

noção de DO podemos apresentar os seus elementos: o primeiro é a designação geográfica 

(o nome de uma região, local determinado ou país); o segundo é a sua utilização (designar 

um determinado tipo de produtos, neste caso produtos vínicos); o terceiro consiste em as 

qualidades e características dos produtos se atribuam essencial ou exclusivamente à região 

demarcada (incluindo factores naturais e humanos); o quarto elemento compõe-se pelos 

requisitos da matéria-prima (as castas utilizadas têm que pertencer à espécie Vitis vinífera e 

as uvas vêm exclusivamente da região demarcada); por último, o quinto elemento, reside 

no facto de a produção ter necessariamente de ocorrer na região demarcada. 

Por sua vez, a alínea b) do nº1 do art.34 define a indicação geográfica como sendo 

uma indicação relativa a uma região, local ou país que serve para designar um produto 

referido no nº1 do art.33º desde que: a) esse produto possua determinada qualidade, 

reputação ou outras características que podem ser atribuídas a essa origem geográfica; b) 

que pelo menos 85% das uvas utilizadas para sua produção provenham dessa área 

geográfica; c) o processo de produção ocorra nessa área; d) o produto seja obtido a partir 

de castas pertencentes à espécie Vitis vinifera ou provenientes de um cruzamento entre esta 

e outra espécie do género Vitis. 

O nº 2 do art.34 faz ainda uma ressalva, ao considerar igualmente uma DO ou IG 

todas as designações tradicionalmente utilizadas desde que designem um vinho, se refiram 

a um nome geográfico, satisfaçam os requisitos referidos anteriormente e que sejam 

sujeitas ao procedimento de concessão de protecção de DO ou IG. 

 

 

 

                                                                                                                                                    

frisante gaseificado, mosto de uvas parcialmente fermentado, vinho proveniente de uvas passas e vinho de 

uvas sobreamadurecidas. 
78

 Vitis vinífera é o nome científico para designar a videira, ou seja, uma trepadeira lenhosa da família 

das Ampelidáceas. 
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4.2.2.2  - Pedido de protecção 

Para que as DO e IG relativas a produtos vitivinícolas possam beneficiar de 

protecção comunitária, torna-se necessário que estas sejam reconhecidas e registadas a 

nível comunitário, reforçando deste modo a sua protecção.  

Nos termos do nº1 do art. 35º, para que se possa proceder ao pedido de protecção de 

uma DO ou IG é essencial a existência de um processo técnico que deve conter o nome a 

proteger, o nome e endereço do requerente, o caderno de especificações e um documento 

único de síntese do caderno de especificações
79

. O caderno de especificações deve incluir, 

pelo menos, o seguinte: o nome a proteger; uma descrição do vinho, no caso de vinhos com 

DO, as suas principais características analíticas e organolépticas, para vinhos com IG, as 

suas principais características analíticas e uma avaliação ou indicação das suas 

características organolépticas; as práticas enológicas específicas para a elaboração do 

vinho e suas restrições aplicáveis à sua elaboração; a demarcação da área geográfica; os 

rendimentos máximos por hectare; indicação das castas de uva utilizadas para a sua 

obtenção; os elementos que justificam a sua relação com o meio geográfico ou origem 

geográfica
80

; as exigências aplicáveis, estabelecidas nas disposições comunitárias, 

nacionais ou previstas pelos Estados-Membros, por uma organização de gestão da DO 

protegida ou IG; o nome e o endereço das autoridades ou organismos que controlam as 

disposições do caderno de especificações e as suas missões específicas (art.35º, nº2).  

O regulamento estabelece que o pedido de protecção de uma DO ou IG pode ser 

apresentado por agrupamento de produtores interessados ou por um produtor individual, no 

entanto, neste caso excepcional este só pode ser apresentado se o vinho para qual é pedida 

a protecção for produzido pelo próprio. Permite-se que outras partes interessadas possam 

participar no pedido de registo (art.37º, n
os

 1 e 2).  
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 Nos termos desta disposição, sempre que o pedido de protecção se refira a uma área geográfica num 

país terceiro, para além destes elementos torna-se necessário apresentar a prova de que o nome em questão é 

protegido no seu país de origem. 
80

 No caso de estarmos perante uma DO torna-se necessário apresentar os elementos que justifiquem 

que as qualidades e características do produto se devem essencial ou exclusivamente a um meio geográfico 

específico, incluindo os factores naturais e humanos. Quando estamos perante uma IG, é necessário 

apresentar os elementos que justificam a relação do produto com determinada qualidade, reputação ou outras 

características que possam ser atribuídas a essa origem geográfica. 



 

57 

 

4.2.2.3  - Procedimento 

O pedido de protecção deve ser apresentado no Estado-Membro onde se situa a área 

geográfica donde resulta a DO ou IG (art.38º, nº 2). Nos termos do nº 3 do art.38º o 

Estado-Membro lança um procedimento nacional, onde garante a publicação do pedido que 

no prazo de 2 meses pode ser contestado por qualquer pessoa com interesse legítimo e 

estabelecida ou residente no seu território, através da apresentação de uma declaração 

devidamente fundamentada ao Estado-Membro.  

Após ter efectuado a verificação do pedido, se o Estado-Membro considerar que a 

DO ou a IG não reúne os requisitos do Regulamento ou se for incompatível com a 

legislação comunitária, o pedido é recusado (art.38º, nº4). Na hipótese de o exame mostrar 

que as condições se encontram satisfeitas, o Estado-Membro procede, pelo menos na 

Internet, à publicação do documento único e do caderno de especificações e transmite à 

Comissão um pedido de protecção (art.38º, nº5)
81

. De acordo com o estipulado pelo nº 7 do 

art.38º “ se um Estado-Membro não dispuser de legislação nacional em matéria de 

protecção de DO ou IG, pode, a título transitório apenas, conferir, a nível nacional, 

protecção ao nome” a partir do momento em que é apresentado o pedido à Comissão, 

contudo os efeitos findam na data em que o pedido é aceite ou recusado. 

De acordo com o nº3 do art. 39º, a Comissão verifica mediante um exame se o 

pedido de protecção cumpre com as condições estabelecidas, no caso de estas se 

encontrarem reunidas, a Comissão procede à publicação do documento único e a referência 

da publicação do caderno de especificações no JO. Por sua vez, se a Comissão chegar à 

conclusão que a DO ou IG não reúne as condições para ser protegida o pedido é recusado. 

Nos termos do art.40º, a oposição à protecção de uma DO ou IG pode ser 

manifestada por qualquer Estado-Membro (ou país terceiro), ou qualquer pessoa singular 

ou colectiva directamente interessada, desde que estabelecida ou residente num Estado-

Membro (ou país terceiro) diferente do que pediu a protecção, no prazo de dois meses a 

contar da data da publicação referida no nº3 do art.39º. Para tal, é necessário a 

apresentação de uma declaração de oposição à Comissão, devidamente fundamentada. 
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 Em conformidade com a alínea b) do nº5 do art.38 o referido pedido de protecção deve conter no 

mínimo as seguintes informações: i) o nome e o endereço do requerente; ii) o documento único a que se 

refere a alínea d) do nº1 do art.35º; iii) uma declaração do Estado-Membro em que este considera que o 

pedido apresentado pelo requerente preenche as condições previstas no presente regulamento; iv) a referência 

da publicação prevista na alínea a).  
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Contudo, cabe à Comissão, perante toda a informação disponível, decidir se concede o 

pedido de protecção à DO ou IG. 

4.2.2.4 – Especificidades 

Com o intuito de promover uma concorrência leal e não induzir os consumidores em 

erro, não podem ser registadas denominações homónimas que levem o consumidor a 

pensar que os produtos são originários de outro território, ainda que essas traduzam a 

verdade relativamente ao território, região ou local de origem dos produtos. Todavia, a sua 

utilização poderá ser autorizada, “se a denominação homónima registada posteriormente 

for suficientemente diferenciada da denominação já registada, tendo em conta a 

necessidade de garantir um tratamento equitativo aos produtores em causa e de não induzir 

o consumidor em erro” (art.42º, nº 1). 

Não podem ser protegidas como DO ou IG nomes que se tornaram genéricos. 

Entende-se por nome que se tornou genérico “ o nome de um vinho que, embora 

corresponda ao local ou à região onde esse produto foi inicialmente produzido ou 

comercializado, passou a ser o nome comum de um vinho na Comunidade”.  

Para se determinar se uma denominação se tornou genérica devem ser considerados 

todos os factores, designadamente: “ a situação existente na Comunidade, nomeadamente 

em zonas de consumo; as disposições legislativas nacionais ou comunitárias aplicáveis” 

(art.43º, nº 1). 

Esclarece, ainda, este Regulamento no nº 2 do art.43º que não são protegidos como 

DO ou IG os nomes cuja protecção, devido à reputação e à notoriedade de uma marca, 

sejam susceptíveis de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira identidade do 

vinho. A verdade, é que a marca de renome tem um grande poder atractivo, esta disposição 

vai no sentido de evitar o aproveitamento indevido de um nome, com o intuito de obter 

benefícios dessa notoriedade ou reputação. 

No que diz respeito à protecção das DO e IG que possam entrar em conflito com uma 

marca registada, de acordo com o nº 1 do art.44º, é recusado o registo destas últimas 

sempre que estejam em causa a utilização directa ou indirecta de uma DOP ou IGP 
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relativamente a produtos vitivinícolas
82

. Sempre que as marcas registadas não observem o 

disposto são consideradas inválidas. 

4.2.2.5  - Protecção 

O nº 1 do art.45º consagra o seguinte: as DOP e as IGP podem ser usadas por 

qualquer operador, desde que o vinho por ele comercializado preencha as condições do 

caderno de especificações. 

O nº 2 do artigo em análise estabelece uma ampla protecção para as DOP e IGP e 

consequentemente os vinhos que as utilizam, ao protegê-las contra qualquer utilização 

comercial (consideramos que se inclui a publicidade, facturas, embalagens, etc.) directa ou 

indirecta por produtos comparáveis, que não cumpram com os requisitos exigidos pelo 

caderno de especificações, ou então, quando a sua utilização explore a reputação de uma 

DO ou IG. Deste modo, o legislador quis proteger as DO e IG de renome, 

independentemente do tipo de produtos onde estas são apostas (ou seja, abarca produtos e 

serviços não abrangidos pelo regulamento), da possível diluição do seu poder distintivo 

através do aproveitamento indevido da reputação, contribuindo para a promoção de uma 

concorrência leal. 

Também se encontram protegidas contra qualquer usurpação, imitação ou evocação, 

mesmo que a verdadeira origem do produto (ou serviço) seja indicada, ou que o nome 

protegido seja traduzido ou acompanhado por termos como “género”, “tipo”, “método”, 

“estilo”, “imitação”, “sabor”, entre outros vocábulos. Oferece ainda protecção contra 

qualquer outra indicação falsa ou falaciosa quanto à proveniência, origem, natureza ou 

qualidades essenciais do produto, que seja aposta no acondicionamento, embalagem, 

publicidade, documentos relativos ao produto vitivinícola em causa, ou o 

acondicionamento em recipientes passíveis de gerar opiniões erróneas sobre a origem do 

produto, mas também, contra qualquer prática susceptível de induzir o consumidor em erro 

quanto à verdadeira origem do produto. 

Os nomes de vinhos que se encontram protegidos em conformidade com o 

Regulamento (CE) nº 1493/1999 e o Regulamento (CE) nº 753/2002 ficam 

automaticamente protegidos por este regulamento (art.51º, nº 1), no entanto, 
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 Enquadram-se dentro dos produtos vitivinícolas todos aqueles que constantes no anexo IV deste 

Regulamento. 
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excepcionalmente, pode a Comissão até 31 de Dezembro de 2014 proceder ao seu 

cancelamento, caso estes já não satisfaçam as condições previstas no art.34º (art.51º, nº 4). 

O Regulamento prevê a possibilidade de alterar as especificações de um produto 

após a sua protecção, bem como, o cancelamento da DOP ou IGP, sempre que estas 

deixem de estar em conformidade com o respectivo caderno de especificações (art.49º e 

art.50º). 

4.2.2.6 – Menções tradicionais 

Para assegurar o bom funcionamento do mercado interno e a concorrência desleal, o 

legislador consagrou protecção comunitária também para as menções tradicionais. 

Estas traduzem ao consumidor informações sobre as especificidades e qualidade dos 

vinhos que complementam as informações dadas pelas DO e pelas IG. Assim, o art.54º, 

define menção tradicional como sendo “ uma menção tradicionalmente utilizada nos 

Estados-Membros relativamente a produtos para: a) indicar que o produto tem uma DOP 

ou IG ao abrigo da legislação comunitária ou do Estado-Membro; b) designar o método de 

produção ou de envelhecimento ou a qualidade, a cor, o tipo de lugar ou um acontecimento 

ligado à história do produto com uma DOP ou IGP
83

. 

Está proibida qualquer utilização ilegal das menções tradicionais, cabendo aos 

Estados-Membros tomar as medidas necessárias de modo a impedir essa utilização. 

4.2.2.7 – Rotulagem e apresentação 

Tendo em conta os interesses legítimos dos consumidores e dos produtores, este 

regulamento consagrou regras comunitárias sobre a rotulagem e apresentação, 

harmonizando deste modo a legislação constante nos diferentes Estados-Membros. De 

acordo com o art.57º entende-se por rotulagem, as menções, indicações, marcas de fabrico 

ou de comércio, imagens ou símbolos que figurem em qualquer embalagem, documento, 

aviso, rótulo, anel ou gargantilha que acompanhe ou seja referente a um dado produto, por 

sua vez, entende-se por apresentação, qualquer informação transmitida aos consumidores 

através da embalagem (inclusive através da forma e do tipo de garrafas) do produto em 

causa. 
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 São exemplos de menções tradicionais: “tawny”; “vintage”; “ruby”; “late bottle”, estas ligadas ao 

vinho do Porto e “escuro”; “fino”; “frasqueira”; “reserva velha” e “solera” ligadas ao vinho da Madeira. 
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O art. 59º do regulamento prevê a utilização obrigatória de determinados termos na 

rotulagem e apresentação dos produtos vitivinícolas, que servem para a identificar o 

produto e ao mesmo tempo fornecer aos consumidores informações importantes. Estas 

regras aplicam-se a todas as categorias de vinho, à excepção de mosto de uvas 

parcialmente fermentado extraído de uvas passas, mosto de uvas concentrado rectificado e 

vinagre de vinho.  

Regra geral, os elementos de utilização obrigatória são: denominação da categoria do 

respectivo produto; para vinhos com DOP ou IGP o termo “denominação de origem 

protegida” ou “indicação geográfica protegida” e o nome da DOP ou da IGP; título 

alcoométrico volúmico adquirido; indicação de proveniência; indicação do engarrafador ou 

o nome do produtor ou vendedor, quando se trata de vinhos espumantes; indicação do 

importador, para vinhos importados; indicação do teor de açúcar para os vinhos 

espumantes. No entanto, também podem ser utilizadas indicações facultativas, como por 

exemplo: o ano de colheita; nome das castas de uva de vinho; menções que indiquem o 

teor de açúcar (quando não seja exigido), menções tradicionais (para vinhos com DOP e 

IGP); símbolo comunitário que represente a DOP e a IGP; menções referentes a métodos 

de produção. 

4.3  - Regime Nacional 

4.3.1 - O Decreto-lei nº 212/2004 

O diploma “estabelece a organização institucional do sector vitivinícola, disciplina o 

reconhecimento e a protecção das respectivas DO e IG, seu controlo, certificação e 

utilização, definindo ainda o regime aplicável às entidades certificadoras dos produtos 

vitivinícolas” (art.1º). 

4.3.1.1 - Denominações de Origem e Indicações Geográficas 

No que concerne à noção de DO, o nosso DL nº 212/2004, de 24 de Agosto na sua 

alínea a) do nº 1 do art.2º defini-a como sendo “o nome geográfico de uma região ou de um 

local determinado, ou uma denominação tradicional, associada a uma origem geográfica ou 

não, que serve para designar ou identificar um produto vitivinícola originário de uvas 
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provenientes dessa região ou desse local determinado e cuja qualidade ou características se 

devem, essencial ou exclusivamente, ao meio geográfico, incluindo os factores naturais e 

humanos e cuja, vinificação e elaboração ocorrem no interior daquela área ou região 

geográfica delimitada”.  

No que diz respeito às IG, o DL nº 212/2004 na alínea b) do nº 1 do art.2º define IG 

como sendo “o nome do país ou de uma região ou de um local determinado, ou uma 

denominação tradicional, associada a uma origem geográfica ou não, que serve para 

designar ou identificar um produto vitivinícola originário de uvas daí provenientes em pelo 

menos 85%, no caso de região ou de local determinado, cuja reputação, determinada 

qualidade ou outra característica podem ser atribuídas a essa origem geográfica e cuja 

vinificação ocorra no interior daquela área ou região geográfica delimitada”.  

Nos termos do nº 1 do art. 3º, uma DO pode ser utilizada relativamente a: a) vinhos 

de qualidade produzidos em região determinada (VQPRD); b) vinhos licorosos de 

qualidade produzidos em região determinada (VLQPRD); c) vinhos espumantes de 

qualidade produzidos em região determinada (VEQPRD); d) vinhos frisantes de qualidade 

produzidos em região determinada (VFQPRD); e) aguardentes de vinho e bagaceira; f) 

vinagres de vinho. 

De acordo com o nº 2 do mesmo artigo, uma IG pode ser usada relativamente a: 

a)vinhos de mesa; b) vinhos espumantes; c) vinhos frisantes; d) vinhos licorosos; e) 

aguardentes de vinho e bagaceira; f) vinagres de vinho. 

4.3.1.2 - Protecção  

Tal como acontece com o Regulamento (CE) nº 479/2008 também o DL nº 212/2004 

consagra no seu art. 5º uma ampla protecção para as DO e IG. 

O nº 1 do art.5º estabelece que a DO ou a IG apenas pode ser aposta em produtos 

vitivinícolas, desde que respeitem a regulamentação vitivinícola aplicável, cumpram os 

requisitos de produção e comércio para essa designação e que tenham sido certificadas pela 

entidade competente. 

Tal como o nosso CPI (art.312º, nº 2), também a regulamentação para os produtos 

vitivinícolas proíbe a utilização, directa ou indirecta de DO e IG em rótulos, etiquetas, 

documentos ou publicidade relativos a produtos vínicos que não cumpram com os 

requisitos referidos anteriormente (art.5º, nº 1). Esta proibição abrange, ainda, os casos em 
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os produtos indiquem a sua verdadeira origem, ou ainda quando a DO ou IG seja 

acompanhada por termos como “género”, “tipo”, “qualidade”, “método”, “imitação”, 

“estilo” (art.5º, nº 2).  

Interdita-se toda “a utilização, por qualquer meio, de nomes, marcas, termos, 

expressões ou símbolos, ou qualquer indicação ou sugestão falsa ou falaciosa, que sejam 

susceptíveis de confundir o consumidor quanto à proveniência, natureza ou qualidades 

essenciais dos produtos” (art.5º, nº 3).  

Com o intuito de proteger de modo especial as DO e IG de renome, o legislador 

amplia o âmbito das proibições referidas anteriormente a produtos não vitivinícolas, 

quando a sua utilização pretenda explorar o carácter distintivo e de prestígio que gozam 

essas DO ou IG ou quando essa utilização possa prejudicá-las (art.5º, nº 4). 

É igualmente proibido a reprodução das DO ou IG através da sua utilização 

comercial, nomeadamente, em dicionários, enciclopédias, obras de consulta semelhantes 

ou publicidade, sempre que estas possam ser consideradas genéricas (art.5º, nº 5).  

Por fim, o legislador confere igualmente protecção às menções tradicionais (com as 

devidas alterações) das DO ou IG abrangidas por este diploma (art.5º, nº 6). 

4.3.1.3  – Especificidades 

Tal como foi referido anteriormente, um produto vitivinícola para poder gozar de 

uma DO ou IG deve respeitar certas condições de produção e comércio, para tal devem 

possuir um regulamento próprio, disciplinando sobre: a) delimitação da área ou região de 

proveniência, b) natureza do solo, c) castas aptas à produção, d) práticas culturais e formas 

de condução, e) rendimentos por hectare, f) métodos de vinificação, g) práticas enológicas, 

h) título alcoométrico volúmico natural mínimo, i) características físico-químicas e 

organolépticas, j) disposições particulares sobre a apresentação, designação e rotulagem 

(art.6º, nº 1).  

A fim de garantir a autenticidade dos produtos com direito a uma DO ou IG, estes 

tem de exibir o respectivo selo de garantia, aprovado e emitido pela entidade certificadora, 

na sua embalagem (art.7º, nº 1)
84
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  É de notar, que estes selos são numerados sequencialmente, permitindo um controlo eficaz. 
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Nos termos do art.7º, são permitidas, na rotulagem dos produtos vitivinícolas, as 

utilizações das seguintes menções: “Denominação de Origem Controlada”, “DOC”, 

“Indicação Geográfica”, “IG”, “Vinho Regional” ou “Vinho da Região de (…)”. 

4.3.1.4  – Entidades responsáveis pelo controlo e certificação 

Um dos objectivos inerentes a esta reforma era a descentralização. Foram atribuídas 

a uma única entidade certificadora as funções de controlo da produção e comércio e de 

certificação dos produtos vitivinícolas com direito a DO ou IG (art.10º, nº 1). O nº 2 deste 

artigo consagra que para cada DO ou IG, é considerada apenas uma entidade certificadora, 

contudo esta pode controlar e certificar outras DO e IG. 

Estas entidades certificadoras têm como missão a promoção, defesa, controlo, 

certificação e utilização das DO ou IG. As suas competências vêm enumeradas no nº 1 do 

art.12º, que estabelece o seguinte: a) controlar e certificar os produtos com direito à DO ou 

IG; b) divulgar e promover os produtos que vão certificar; c) classificar as parcelas das 

vinhas, propostas pelos viticultores, como aptas para a produção; d) assegurar o controlo 

das existências relativas aos produtos vitivinícolas de cada um dos operadores da sua área 

de actuação; e) litigar judicialmente ou comunicar as infracções cometidas em sede de DO 

ou IG e demais infracções económicas ou tributárias, podem ainda proceder à selagem dos 

produtos ou à apreensão de documentos ou outros objectos que possam ser alvo de 

infracções; f) aplicar sanções disciplinares previstas nos estatutos ou no manual de 

procedimentos; g) colaborar com os organismos oficiais competentes do sector 

vitivinícola. 

Todo o controlo associado ao produto com direito à DO ou IG é efectuado pela 

entidade certificadora. Assim, cabe a estas entidades controlar a produção, circulação e 

comércio das uvas e dos produtos vitivinícolas associados à área geográfica 

correspondente, podendo ainda realizar vistorias e colher amostras nas instalações de 

vinificação, destilação, armazenagem, engarrafamento, distribuição ou venda por grosso ou 

a retalho, tendo autoridade para solicitar-lhes toda a documentação e informação necessária 

de modo a demonstrar que as regras aplicáveis estão a ser cumpridas (art.12º, nº 2). 
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4.3.2 - O Decreto-lei nº 213/2004 

Como já referimos este DL surgiu com o objectivo máximo de dissuadir actos ilícitos 

no âmbito do sector vitivinícola. Este diploma estabelece o regime das infracções relativas 

ao incumprimento da disciplina legal aplicável à vinha, à produção, ao comércio, à 

transformação e ao trânsito dos vinhos e dos outros produtos vitivinícolas e às actividades 

desenvolvidas neste sector (art. 1º).  

De acordo com o art. 3º, nº 1, é da competência do “Instituto da Vinha e do Vinho 

(IVV) fiscalizar o cumprimento das disposições legais aplicáveis ao sector vitivinícola, 

instruir e decidir os processos de contra-ordenação e exercer as demais competências 

previstas neste diploma”. 

Dada a importância das DO vitivinícolas no nosso país, este diploma consagrou um 

regime especial para a sua defesa, tornando-a mais eficaz.  

Neste sentido, o art. 8º consagra as punições aplicáveis nos casos de usurpação de 

DO ou IG. O seu nº 1 estabelece que: “quem, não tendo direito ao uso de uma DO ou IG, 

utilizar nos seus vinhos ou produtos vitivinícolas sinais que constituam reprodução, 

imitação ou tradução das mesmas, ainda que a verdadeira origem dos produtos ou que a 

DO ou IG seja acompanhada de expressões como “género”, “tipo”, “qualidade”, “rival de” 

ou equivalente, é punido com pena de prisão de 6 meses a 4 anos, sendo a negligência 

punível com pena de prisão até 2 anos”. De acordo com o nº 2 é punido com pena de prisão 

de 6 meses a 4 anos aquele que, com intenção de obter um benefício ilegítimo para si ou 

terceiro, vender, oferecer para venda, detiver ou armazenar vinhos ou produtos 

vitivinícolas, como sendo beneficiários da DO ou IG, mas que não tenham direito à sua 

utilização ou que os produtos não tenham sido sujeitos à certificação pela entidade 

competente. Também, é punido com pena de prisão até 2 anos quem efectuar o transporte 

dos produtos referidos anteriormente, tendo conhecimento do destino ilícito desses 

produtos, ficando ainda sujeito à perda dos meios de transporte utilizados (art. 8º, nº 3) e 

quem comercializar um produto vitivinícola, com a aparência de um vinho ou produto 

vitivinícola identificado com DO ou IG, com características diferentes das amostras 

aprovadas pela entidade certificadora, desde que o agente seja o produtor das amostras 

aprovadas e tendo consciência de tal facto (art. 8º, nº 4). O nº 5 acrescenta que às penas 

aplicáveis aos crimes descritos anteriormente, acresce ainda a perda dos produtos, 

envolvidos com a infracção cometida, a favor do Estado. É de toda importância referir que, 
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ainda, que a infracção não seja realizada, a sua tentativa também é punível (art. 8º, nº 6). 

Esta disposição tem o objectivo de desencorajar as práticas ilícitas. 

O art. 9º estabelece as penas aplicáveis ao tráfico de produtos vitivinícolas. Deste 

modo, segundo o nº 1 é punido com pena de prisão de 6 meses a 4 anos “quem vender ou 

adquirir quaisquer produtos vitivinícolas provenientes do exterior de uma região 

demarcada com a intenção de os fazer passar por produtos vitivinícolas originários dessa 

região ou de os utilizar na produção ou elaboração de produtos vitivinícolas com direito a 

DO ou IG”. A pena é estendível até 2 anos de prisão a quem os transportar, tendo no 

entanto conhecimento do seu destino ilícito (art. 9º, nº 2). Também nestes casos, às penas 

aplicáveis a estes crimes acresce sempre a perda da mercadoria e meios de transporte 

utilizados para a prática destas infracções a favor do Estado (art. 9º, nº 3). 

De acordo com o art. 10º, além das penas previstas nos artigos referidos 

anteriormente, podem ser aplicadas, cumulativamente, aos agentes as seguintes penas 

acessórias: “ a) perda a favor do IVV, (…) dos produtos, vasilhame e demais objectos ou 

mecanismos usados ou destinados à prática da infracção; b) interdição do exercício da 

actividade de comerciante de vinho ou de transportador, por um período de 6 meses a 2 

anos; c) quando o arguido seja uma pessoa singular, inibição do exercício de cargos sociais 

ou de funções de administração, gerência, direcção, chefia ou qualquer forma de 

representação de entidades ou pessoas inscritas na respectiva entidade certificadora como 

viticultor, produtor ou comerciante, por um período de 6 meses a 2 anos; d) encerramento 

do estabelecimento pertencente ou explorado pelo infractor; e) publicação da decisão 

sancionatória pelo IVV (…), a expensas do infractor, num dos jornais nacionais mais lidos 

na região”. 

Por sua vez, o art.11º consagra as contra-ordenações puníveis com coimas, relativas 

ao uso indevido de DO ou IG. O nº 1 estabelece que são puníveis com coima de 3000€ a 

50 000€ ou de 1500€ a 30 000€, tratando-se de entidade colectiva ou pessoa singular, 

respectivamente, sempre que as infracções não integrem o tipo legal de crime estabelecido 

no art. 8º e art. 9º. De acordo com o nº 2 constitui contra-ordenação punível com coima de 

500€ a 10 000€ ou de 250€ a 5000€, consoante se trate de uma entidade colectiva ou 

pessoa singular, respectivamente, o uso de palavras ou sinais que constituam uma DO ou 

IG, bem como suas menções tradicionais ou ainda outros sinais confundíveis com essas 

designações, capazes de induzir os consumidores em erro quanto à sua natureza, origem ou 
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qualidades específicas dos produtos vitivinícolas. Esta contra-ordenação é extensível ainda 

nos casos em que a sua utilização não seja aposta directamente nos produtos. 

Do mesmo modo que o art. 10º prevê que possam ser aplicadas, cumulativamente, 

sanções acessórias para as infracções que constituam crime, também o art. 19º prevê 

igualmente sanções acessórias para as infracções que constituam contra-ordenações, 

consoante a sua gravidade. 

Este diploma prevê, no art. 23º, que o IVV proceda ao preenchimento de uma base 

dados, onde são organizados os registos individuais de cada arguido. Contudo estes dados 

apenas podem ser utilizados para a prevenção ou repressão de infracções penais ou de 

contra-ordenações (art. 25º). 
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Capítulo 5  

A região demarcada do vinho verde 

5.1 - Introdução 

A região dos vinhos verdes é uma das primeiras demarcações feitas em Portugal, 

perfeitamente distinta e definida de outras regiões vitícolas. É uma das maiores regiões 

demarcadas do país e a maior região para vinhos VQPRD, estende-se por todo o Noroeste 

do país, mais propriamente na zona Entre-o-Douro e Minho e ocupa uma área, 

aproximadamente, de sete mil quilómetros quadrados, onde possui cerca de 35 mil hectares 

de vinha, correspondendo a 15% da área vitícola nacional. Citando Amorim Girão, a região 

apresentava-se como “um vasto anfiteatro que, da orla marítima, se eleva gradualmente 

para o interior” (CVRVV, A Região Demarcada dos Vinhos Verdes - Um século de 

história, 2002, p. 5) (Figura 1). 

A designação “Vinho Verde”, apesar de não ser segura qualquer explicação para a 

mesma, talvez derive do facto, dada a proximidade, de contrastar com a região do Douro, 

de um lado tínhamos paisagens caracterizadas pela expansão vegetativa durante todo o ano 

onde as culturas praticamente se sobrepunham, do outro uma paisagem agreste mitigada; 

uma encaixando a vinha na sua paisagem natural, enquanto outra sobrepondo-se à 

natureza, criando uma paisagem verdejante inigualável onde a videira fortemente 

expansiva cresce em terreno fértil e húmido, outra a agarra-se ao xisto mirrado, por um 

lado castas que favorecem a maturação ou sobrematuração, por outro lado castas que 

conduzem a diferentes formas de maturação, o que conduz a vinhos diferentes em relação a 

teores alcoólicos e ácidos e que inevitavelmente conduziram às designações de “Verdes” e 
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“Maduros”
85

. Daí a designação “Vinhos Verdes” que, paulatinamente supriu a falta de 

outra designação e conjugado com o hábito de designar esta zona como a região dos 

“Vinhos Verdes” levou ao reconhecimento táctico da identidade desta região (Antunes). 

Esta região produz um vinho de características únicas, fruto de um conjunto de 

características peculiares como o solo, clima, factores sócio-económicos, variedade de 

castas e a forma de cultivo da vinha. O resultado é um vinho medianamente alcoólico e 

acídulo revelando-se fresco quanto à prova. 

Neste capítulo pretende-se fazer um breve enquadramento histórico da DO “Vinho 

Verde”, cujas referências mais antigas remontam à época romana e analisar os Estatutos da 

RDVV, que definem as regras a que estes vinhos estão sujeitos. Por último, procura-se 

fazer uma breve análise de mercado, comparando a evolução da procura e da oferta.  

 

Figura 1 - A Região Demarcada dos Vinhos Verdes 
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 No entanto, esta distinção de vinhos verdes e maduros não existe. Os vinhos verdes são, como já o 

referimos, uma DO e não um tipo de vinho. 

RDVV 
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5.2  - Enquadramento histórico 

As características dos vinhedos desta região eram já referidas na época romana, 

“ulmisque adjungere vitis” assim se referia à vinha da região, Virgílio, o célebre poeta 

romano (Oliveira, 2006). No entanto, foi a partir do séc. XVII que começam a fazer 

referências sistemáticas ao designativo “Vinho Verde”. Este vinho, desde sempre se 

diferenciou de todos os outros, ostenta uma tipicidade e originalidade que advém das 

características dos solos, clima, factores sócio-económicos, mas também as peculiaridades 

das castas regionais e das formas de cultivo da vinha, dando origem a uma divisão dos 

vinhos portugueses entre Vinhos Verdes e Vinhos Maduros. É de notar, que nos dias de 

hoje, essa divisão ainda está presente. 

Foi com a introdução da Carta de Lei de 18 de Setembro de 1908 e do Decreto de 1 

de Outubro do mesmo ano que foi demarcada pela primeira vez a “Região dos Vinhos 

Verdes”. Todavia, o texto da Carta de Lei de 1908 apenas é concretizado no ano de 1926 

através do Decreto n.º 12.866, de 10 de Dezembro, que consagrou o Regulamento da 

Produção e Comércio de Vinho Verde. Este regulamento estabeleceu o estatuto próprio da 

Região Demarcada dos Vinhos Verdes, onde foram definidos os seus limites geográficos, 

caracterizados os seus vinhos, definidas regras para a produção e certificados de produção 

e origem e para o comércio dos Vinhos Verdes e ainda criada a “Comissão de Viticultura 

da Região dos Vinhos Verdes” (CVRVV). A Comissão de Viticultura surge com o intuito 

de zelar pela defesa e prestígio do vinho verde, procedendo ao controlo e certificação da 

sua origem e genuinidade em 1929, esta disposição foi alterada pelo Decreto nº 16.684, de 

22 de Março86, que veio introduzir alguns reajustamentos. 

Em 1935, foi publicada a Portaria nº 8303, de 3 de Dezembro que definiu as 

características analíticas do Vinho Verde com destino a exportação, dois anos depois a 

Portaria nº 8596, de 15 de Janeiro, veio também definir as características deste vinho para 

o consumo interno. 

Em 1949, foi apresentado ao Office International de la Vigne e du Vin o relatório de 

reivindicação da DO “Vinho Verde”, o qual foi aceite, tendo sido posteriormente incluída 
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 O Decreto n º16 684 definiu que “apenas se deve considerar Vinho Verde aquele que resulta da 

fermentação de mostos provenientes de uvas regionais frescas, bem maduras, pois são estas, e nestas 

condições, as únicas capazes de originarem aquele vinho que apresenta características mundialmente ímpares 

e que, de resto, a Lei definiu, aquando da Demarcação Regional”. 
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em 1970 na lista das DO do “Mémento de L’O.I.V – Edition de 1970”. Efectivamente foi 

um acontecimento de grande relevância, abrindo novas perspectivas para o almejado 

objectivo da CVRVV, o registo internacional da DO “Vinho Verde”. Objectivo circundado 

de algumas contrariedades, dado que o Acordo de Lisboa exigia que a DO fosse 

“taxativamente geográfica”, o que não acontecia com a DO “Vinho Verde”. Apesar de esta 

DO não ter expressão geográfica, a área de produção do Vinho Verde encontrava-se 

perfeitamente definida e cumpria com todas as restantes exigências que derivavam do 

Acordo de Lisboa. Em 1973, a CVRVV viu atingido esse objectivo, a designação “Vinho 

Verde” foi aceite pela Organização Mundial de Propriedade Industrial. Significa isto, que o 

seu reconhecimento veio conferir a exclusividade do uso da designação “Vinho Verde” a 

um vinho cuja qualidade e características são devidas essencialmente ao meio geográfico, 

incluindo os factores naturais e humanos. Deste modo, revelou-se uma vitória para 

Portugal, dado que só no “verdejante Noroeste” é que se pode produzir o Vinho Verde. 

Em 1985, é promulgada a Lei nº 8/85,de 4 de Junho, que estabeleceu a Lei-Quadro 

das Regiões Demarcadas Vitivinícolas.  

Tal como foi referido no Capítulo 4, houve necessidade de proceder à reforma do 

sector vitivinícola, através da introdução do DL nº 212/2004, de 24 de Agosto, que 

revogou a Lei nº 8/85.  

5.3  - Os estatutos da Região Demarcada dos Vinhos Verdes 

Os estatutos da RDVV foram aprovados pelo DL nº 10/92, de 3 de Fevereiro, tendo 

sido alvo de actualizações pelo DL nº 263/99, de 14 de Julho, e posteriormente pelo DL nº 

449/99, de 4 de Novembro. Recentemente, voltou a ser objecto de ténues modificações de 

redacção que veio a ser fixada pelo DL nº 93/2006, de 25 de Maio. 

Nos estatutos da RDVV, foram definidos a delimitação geográfica da área da região, 

a natureza dos solos, as castas recomendadas e autorizadas, as práticas culturais, entre 

outras características específicas aos vinhos desta região. Os estatutos são orientados para a 

protecção da DO “Vinho Verde”, defendendo a sua genuinidade, tradição e acima de tudo 

garantir a sua qualidade. 
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De acordo com o art.1º deste diploma são protegidas e, reconhecida a utilização das 

seguintes denominações de origem
87

: 

a) “Vinho Verde” para vinhos brancos e tintos bem como para vinhos rosados e 

vinhos espumantes.  

b) “Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes” e “Aguardente Bagaceira 

da Região dos Vinhos Verdes”, desde que estas denominações sejam utilizadas 

para identificar aguardentes de vinho e aguardentes bagaceiras. 

c) “Vinagre de Vinho Verde” para vinagres obtidos a partir de vinho verde. 

Contudo, é necessário que sejam produzidos na RDVV e que satisfaçam as exigências 

estabelecidas no presente diploma e demais legislação aplicável. 

Além destas DO, são igualmente protegidas as denominações das sub-regiões que 

venham a ser reconhecidas, as quais podem ser utilizadas em complemento das DO 

previstas anteriormente, sendo condição necessária os vinhos serem obtidos, 

exclusivamente, a partir de uvas produzidas e vinificadas nessas sub-regiões (art.1º, nº 5).  

É de salientar que a denominação “Vinho Verde” é integrada na categoria dos 

VQPRD e dos Vinhos Espumantes de Qualidade Produzidos em Regiões Determinadas 

(VEQPRD), assegurando o prestígio deste vinho. 

Com o intuito de promover uma protecção eficaz para estas DO, bem como, proteger 

os interesses legítimos dos produtores da RDVV, o estatuto consagra a proibição de 

nomes, marcas, termos, expressões ou símbolos susceptíveis de, pela sua similitude gráfica 

ou fonética com estas denominações, e que possam eventualmente induzir o consumidor 

em erro, a sua utilização em outros produtos vitivinícolas, ainda que sejam acompanhadas 

de expressões como tipo, estilo, entre outros, de modo a garantir uma informação correcta 

aos consumidores. (art.1º, nº 6).  

Para ver sua DO protegida contra actos de concorrência desleal, a CVRVV interpôs 

um recurso contra a decisão da “Oficina Española de Patentes y Marcas”, em 15 de 

Novembro de 1994, que concedia o registo da marca “Viña Verde” que tinha como 

logótipo um quadrado onde na sua parte superior tinha um ramo de uvas com folhas de 

parra, em tons de amarelo, verde e dourado, designando um vinho. O Tribunal Supremo 

                                                 
87

 As características peculiares desta zona vitivinícola fazem com que se produza outro tipo de 

produtos vínicos, igualmente, de elevada qualidade, pelo que o DL nº 263/99, de 14 de Julho de 1999, veio 

alterar o anexo do DL nº 10/92, de 3 de Fevereiro que aprovou os estatutos da RDVV, no sentido de largar a 

DO “Vinho Verde” a outros produtos, nomeadamente aos vinhos rosados, vinhos espumantes e vinagres. 
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Espanhol salientou que esta situação iria contra a alínea f) do nº1 do art.11º da Lei das 

Marcas que proibia os sinais que podiam induzir o público em erro sobre a sua 

proveniência, natureza, qualidade, ou características que caracterizam os produtos ou 

serviços, assim como, a alínea e) do nº 1 do art.11 que proibia o registo de sinais como 

marcas caso fossem contrários à Lei, também em virtude do Regulamento (CEE) nº 823/87 

do Conselho
88

, que estabelecia disposições especiais relativas aos vinhos de qualidade 

produzidos em regiões determinadas, assim como o Acordo entre Portugal e Espanha sobre 

a protecção de indicações de proveniência, denominações de origem e denominações de 

certos produtos, assinado em Lisboa em 16 de Dezembro de 1970, que estabelece no seu 

art.5º que as disposições do art.4º aplicar-se-ão igualmente quando os produtos ou 

mercadorias, na sua apresentação ou embalagem (…) utilizem indicações, marcas, nomes 

que contenham, directa ou indirectamente, as indicações falsas ou que induzam em erro 

sobre a proveniência, a origem, ou qualidades especificas dos produtos. Existe claramente 

uma semelhança fonética entre “Viña Verde” e “Vinho Verde”, este em Portugal é 

considerado um VQPRD, logo, pode induzir o consumidor em erro. Deste modo, a marca 

“Viña Verde” não foi admitida para registo. 

A área geográfica de produção de vinhos com direito à DO “Vinho Verde” engloba 

todos os concelhos do distrito de Viana do Castelo e de Braga; os concelhos de Mondim de 

Basto e Ribeira de Pena do distrito de Vila Real; os concelhos de Santo Tirso, Vila do 

Conde, Póvoa de Varzim, Paredes, Paços de Ferreira, Maia, Matosinhos, Valongo, 

Amarante, Marco de Canaveses e Baião do distrito do Porto; os concelhos de Castelo de 

Paiva, Vale de Cambra e Arouca do distrito de Aveiro; os concelhos de Cinfães e de 

Resende, com excepção da freguesia de Barrô, do distrito de Viseu; e a freguesia de Ossela 

do concelho de Oliveira de Azeméis (art.2º). 

Ao abrigo do disposto no art.3º
89

 deste diploma, a Portaria nº 28/01, de 16 de Janeiro 

reconhece sub-regiões no interior da região demarcada. São reconhecidas nove sub-regiões 

da RDVV, estas encontram-se delimitadas de acordo com factores de ordem cultural, 

microclimas, tipos de vinho, encepamentos e modo de condução das vinhas, 

designadamente, Amarante, Ave, Baião, Basto, Cávado, Lima, Monção, Paiva, e Sousa. 

                                                 
88

 Revogado pelo Regulamento (CE) nº 1493/1999. 
89

 O nº1, do art.3º, do estatuto estabelece o seguinte: “Por portaria do Ministro da Agricultura, do 

Desenvolvimento Rural e das Pescas, poderão ser reconhecidas sub-regiões no interior da Região Demarcada 

sempre que se justifiquem designações próprias em face das particularidades das respectivas áreas”. 
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Contudo, é de salientar que a estas sub-regiões está associado um conjunto de 

características intrínsecas a essa área, tais como os solos, o encepamento, as castas 

utilizadas e práticas culturais, permitindo deste modo distingui-las. Neste sentido, 

Amândio Galhano afirmou que “dentro do bloco bastante homogéneo que é a RDVV, 

pequenas variações climáticas, formas de armação ou castas específicas ou dominantes, 

definem as sub-regiões (…)” (Figura  2). 

Tendo em vista a obtenção de produtos de qualidade, as práticas utilizadas na RDVV 

devem ser as tradicionais ou as recomendadas pela Comissão de Viticultura da Região dos 

Vinhos Verdes (art.6º, nº 1). 

Assim como, as vinhas destinadas à produção dos vinhos e produtos vitivinícolas da 

região demarcada devem ser inscritas na CVRVV, a qual irá verificar se cumprem os 

requisitos necessários e elaborar um cadastro, podendo ainda durante o ano efectuar o 

controlo das mesmas, sempre que achar necessário (art.7º, nº 1). 

No que diz respeito às instalações de vinificação, destilação, armazenagem e pré-

embalagem também são objecto de determinadas regras, que vêm expressas no art.16º dos 

estatutos. De acordo com o seu nº 1, os vinhos devem ser elaborados no interior da RDVV, 

em adegas que se encontrem inscritas na CVRVV e que cumpram os requisitos legais. As 

instalações de vinificação, devem ser exclusivas para os produtos vitivinícolas da RDVV, 

têm de estar situadas dentro da própria região e submetidas à prévia aprovação da 

CVRVV, que pode efectuar vistorias periódicas (art.16º, nº 2). O mesmo sucede para as 

instalações de destilação, à excepção que estas têm de ser distintas das de outros produtos, 

ou seja, são direccionadas para a aguardente de vinho e para a aguardente bagaceira da 

Região dos Vinhos Verdes (art.16º, nº 3). No que diz respeito às instalações de 

armazenagem a granel e pré-embalagem dos vinhos e produtos vitivinícolas, podem estar 

localizados fora da RDVV, no entanto, ficam sujeitas à prévia aprovação da CVRVV, 

podendo esta efectuar vistorias periódicas (art.16º, nº 5 e 6). 

Nos termos do art.17º, nº 1, todas as pessoas, singulares ou colectivas, que se 

dediquem à produção e comercialização dos vinhos e produtos vitivinícolas da RDVV, 

excluindo a distribuição e venda a retalho dos produtos engarrafados, assim como as suas 

instalações, têm de estar inscritos e devidamente registados na CVRVV. 

Os vinhos produzidos nesta região estão sujeitos a uma fiscalização, para poderem 

ter direito ao uso da DO “Vinho Verde”, cabendo à CVRVV garantir a tipicidade e 



 

75 

 

genuinidade que caracterizam estes vinhos, através de controlos à produção, circulação e 

comercialização das uvas, vinhos e produtos vitivinícolas (art.20º, nº 1). Também é da 

competência da CVRVV o controlo analítico dos vinhos e produtos vitivinícolas, durante 

todo o processo a que estes estão sujeitos ou seja desde a produção à distribuição, 

verificando se as características analíticas estão em conformidade com o estabelecido, 

como também é responsável pela atribuição do Selo de Garantia (art.20º, nº 2). 

 

Figura 2 – Sub-regiões da Região Demarcada dos Vinhos Verdes 

 

Estes produtos têm de obedecer a determinados critérios de rotulagem. Nos termos 

do nº 1 do art. 19º “os projectos de rótulos a utilizar devem respeitar as normas legais 

aplicáveis e as definidas pela CVRVV, a quem são previamente apresentados para 

aprovação”. Ora, a CVRVV elaborou um regulamento interno, baseado nas normativas 

comunitárias, “com o objectivo de clarificar e complementar as normas existentes para a 

rotulagem do Vinho Verde”. 

É, ainda de salientar que no seguimento da reforma do sector vitivinícola introduzida 

pelo DL nº 212/2004, de 23 de Agosto, também a CVRVV tem como objectivo a 

renovação dos Estatutos da RDVV. Sendo aprovada a proposta elaborada pela CVRVV, 
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serão os Estatutos da RDVV substituídos pelo Regulamento da Produção e Comércio da 

DO “Vinho Verde”, conforme com o disposto no art.6º, nº1 do DL nº 212/2004. 

5.4 - O Vinho Verde: uma análise de mercado 

O sector do vinho tem uma grande importância económica no nosso país, 

representando cerca de 50% do sector agrícola. Uma das grandes contribuições é dada pelo 

Vinho Verde que se estende na maior região vitivinícola da Europa. Este vinho é único no 

mundo, um vinho com “raça e expressão lusa” que se caracteriza por ser um vinho leve, 

fresco, ligeiramente acídulo que evoca aromas citrinos e florais e medianamente alcoólico, 

que conquistou não só o nosso país, com grande relevo no comércio interno nacional, mas 

também os mercados externos.  

De acordo com alguns dados históricos, o Vinho Verde terá sido o primeiro vinho 

português a ser conhecido no estrangeiro. Actualmente, continua a ser um dos vinhos 

portugueses mais reconhecidos e procurados no mercado internacional, sendo a França, os 

Estados Unidos e a Alemanha os seus principais destinos (CVRVV, Perfil dos Vinhos 

Verdes). 

A RDVV é a maior região demarcada portuguesa, aproximadamente com 25 mil 

hectares de vinha e com 30 mil produtores de uva e mais de 600 empresas engarrafadoras.  

O Vinho Verde tem um peso significativo em relação ao seu contributo para a 

produção nacional de vinhos de qualidade (VQPRD), variando entre os 37% e os 38% de 

2006 a 2009
90

. Contudo, denota-se uma descida na campanha de 2007/2008, que se estende 

tanto aos Vinho Verde como aos restantes vinhos, contribuindo para uma descida no total 

da produção nacional de VQPRD, (Figura 3).  

                                                 
90

 Valores provisórios em 31/12/2008 
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Figura 3 – Evolução da produção nacional de VQPRD (hl) 

  O vinho verde afirma-se como o segundo vinho mais consumido em Portugal, com 

uma quota de mercado que se situa nos 21%, resultados divulgados no mais recente estudo 

da AC Nielsen sobre o mercado nacional de vinhos. 

Como podemos verificar, através da análise da Figura 4, a comercialização do Vinho 

Verde, entre os anos de 2000 e 2007, tem revelado um crescimento regular e 

paulatinamente crescente. Contudo, nos últimos anos, as vendas aumentaram cerca de 

13%, passando dos 575 mil hectolitros comercializados em 2006 para os 652 mil 

hectolitros comercializados em 2007. 

No que diz respeito à produção, esta tem sofrido muitas flutuações, mas com uma 

tendência para a diminuição. Estas flutuações bruscas que ocorreram foram motivadas 

pelas alterações climatéricas, condicionantes do mercado, mas também fruto da evolução 

legislativa a que está sujeito o sector vitivinícola. Nos últimos anos, verifica-se uma 

tendência para a procura exceder a oferta, ou seja, a RDVV está a esgotar a sua capacidade 

de produção limitando deste modo as suas vendas. O ano de 2007 foi exemplo disso, onde 

pela primeira vez, em décadas, a RDVV não teve vinho suficiente para fazer face à 

procura, esgotando o vinho em stock. 
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Figura 4 – Evolução da produção vs comercialização dos Vinhos Verdes (hl) 

Este vinho de qualidades inimitáveis tem vindo a afirmar-se no mercado global, 

sendo o segundo vinho mais exportado a seguir ao Vinho do Porto. Como se pode 

constatar através da Figura 5, nos últimos anos o volume das exportações apresenta um 

crescimento significativo, face a anos anteriores onde o crescimento era mínimo. No ano 

de 2007 registou-se um aumento na ordem dos 14%. O volume das exportações atingiu os 

125 mil hectolitros de vinho comparativamente a 2006 que se situou nos 109 mil 

hectolitros.  

 

Figura 5 - Evolução das exportações do Vinho Verde (hl) 
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Inicialmente, os principais mercados eram países onde existia uma forte comunidade 

portuguesa, no entanto, a CVRVV tem apostado em novos mercados, como os Estados 

Unidos, Canadá, Holanda, Bélgica, entre outros, conseguindo com êxito a introdução do 

Vinho Verde nesses mercados. Como podemos verificar pela Figura 6 os países com maior 

expressão são os Estados Unidos, França e Alemanha. A crescente conquista destes 

mercados advém de uma aposta na qualidade do produto aliado a forte estratégia de 

marketing, onde são enfatizadas as qualidades que o tornam tão especial, como a sua 

frescura, leveza e, o facto de ser um vinho jovem, frutado e medianamente alcoólico. 

 

Figura 6 - Total de Vinho Verde exportado pelos principais países destino (hl) 

Face a esta análise, podemos concluir que o Vinho Verde é um produto altamente 

competitivo, dotado de qualidades, inerentes à sua localização e ao know-how utilizado, 

que o fazem sobressair, tanto no mercado interno como externo.  

Pode-se afirmar, que a base para o sucesso dos vinhos verdes está no seu direito ao 

uso da DO, que confere qualidade e notoriedade aos vinhos verdes. Desde sempre que a 

CVRVV aposta na valorização da imagem do produto junto do consumidor final, 

aproveitando as excepcionais aptidões dos solos e no know-how, aperfeiçoando a qualidade 

dos seus produtos. Só assim, se explica o sucesso do Vinho Verde. 
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Capítulo 6  

Conclusões 

Este capítulo apresenta uma síntese das principais conclusões alcançadas. 

A informação dada ao público sobre a origem de um produto tem-se revelado numa 

importante ferramenta comercial, uma vez que os consumidores dão grande importância à 

qualidade. Em muitos produtos, como é o caso do vinho, as suas características peculiares 

e qualidade advém do lugar de origem. O consumidor tem a percepção que o local de 

origem é sinónimo de qualidade e que o produto apresenta determinadas características que 

o tornam especial. A opinião dos consumidores sobre a qualidade de um produto que 

ostente uma denominação geográfica resulta em valor acrescentado para os produtores do 

local de origem do produto, aumentando assim a probabilidade da utilização indevida por 

parte de outros produtores, com o intuito de usufruir das vantagens que daí advêm, como a 

imagem, reputação, garantia de qualidade e genuinidade. 

Daí a forte necessidade de proteger essas designações geográficas, tanto a nível 

nacional como internacional. Na diversa legislação existente, surgiram três figuras: a 

indicação de proveniência, a indicação geográfica e a denominação de origem. A DO surge 

como a figura mais exigente, sendo necessário a existência de uma relação intrínseca entre 

o local de origem e as qualidades e características do produto. Esta proporciona uma 

garantia de qualidade e de genuinidade. Pelo contrário, a indicação de proveniência apenas 

indica a origem do produto e na IG essa relação intrínseca com o local de origem não é 

requisito necessário. 

Em relação à protecção concedida à DO na esfera nacional, o nosso CPI oferece uma 

protecção bastante ampla e de algum modo eficaz, uma vez que prevê sanções para quem 
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violar o direito da propriedade da DO. As DO viram a sua protecção ser ampliada com a 

última reforma do CPI em 2003, que veio findar com a problemática das DO de prestígio. 

Estas, em determinadas condições, passam a ser protegidas, contra a sua utilização em 

produtos diferentes, evitando a diluição, banalização e enfraquecimento da DO.  

A protecção oferecida à DO a nível internacional começou com a CUP, que continua 

a revelar-se insuficiente para proteger as DO. A CUP, erradamente, não faz qualquer 

distinção entre DO e indicações de proveniência. As suas disposições são exageradamente 

gerais, estando direccionadas para a prevenção de fraudes comerciais em geral e não para a 

protecção das particularidades das DO. Estas insuficiências da CUP levaram os países da 

união a celebrarem um novo acordo que se revelasse mais eficaz para a protecção das 

indicações de proveniência, o Acordo de Madrid. Muito diferente das disposições da CUP 

que apenas consagra a repressão das falsas indicações de proveniência, o Acordo de 

Madrid prevê a repressão das indicações falsas e falaciosas, neste sentido, a repressão pode 

alcançar as indicações, ainda que verdadeiras, induzam o consumidor em erro. O Acordo 

de Madrid não protege as indicações que se tornaram genéricas, no entanto, estabelece uma 

excepção para as denominações regionais de proveniência dos produtos vinícolas. Esta 

excepção consagra uma protecção absoluta para estas denominações, uma vez que as 

“denominações de origem de vinhos nunca se poderão converter em denominações 

genéricas”.  

Sendo Portugal um país com uma forte cultura vitivinícola e com DO reconhecidas 

mundialmente, sentiu, em particular, necessidade de proteger as suas DO de modo mais 

enérgico, o que não era possível com a CUP e o Acordo de Madrid. Surge assim, o Acordo 

de Lisboa que visa a protecção das DO e o seu registo internacional. Este, em comparação 

com outros instrumentos jurídicos multilaterais, representa uma grande evolução no que 

concerne à protecção das DO, referindo-se exclusivamente às DO e definindo claramente 

este conceito. Para usufruir da protecção concedida por este acordo é necessário que a DO 

esteja registada internacionalmente e que esta seja reconhecida e protegida como tal no 

país de origem. O Acordo de Lisboa revelou ser “uma manifestação de autonomia das 

DO”. A DO Vinho Verde foi registada internacionalmente em 1973, apesar da 

denominação “Vinho Verde” não ser um nome geográfico, todavia, corresponde a uma 

área delimitada e satisfaz todas as outras condições previstas neste acordo. Foi um 

objectivo fulcral para a CVRVV que ansiava ver os seus vinhos protegidos eficazmente, 
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podendo lança-los para o mundo que os rodeia, através da exportação. O ADPIC consagra 

um nível significativo de protecção das IG. A novidade deste Acordo prende-se com a 

protecção concedida às IG perante uma marca. O ADPIC também estabelece uma 

disposição adicional para as IG aplicáveis a vinhos e bebidas alcoólicas. Este amplia e 

reforça a protecção de vinhos e bebidas alcoólicas uma vez que estes produtos são sempre 

protegidos, independentemente de se verificar ou não práticas de concorrência desleal, ou 

que o público seja induzido em erro. No entanto, no ADPIC a ênfase é dada ao 

consumidor, ou seja, tenta evitar que este seja induzido em erro. 

Comparando os termos utilizados no Acordo de Lisboa com o ADPIC, podemos 

concluir que no Acordo de Lisboa a DO exige que “a qualidade e características são 

devidas exclusivamente ou essencialmente ao meio geográfico, incluindo factores naturais 

e humanos” por sua vez, o ADPIC apenas exige que determinada qualidade, reputação ou 

outra característica seja essencialmente atribuída ao meio geográfico. Apenas é exigida 

uma ligação com meio geográfico (qualidade, reputação ou características). O resultado da 

relação produto/origem pode ser débil, uma vez que o ADPIC permite que a “qualidade ou 

as características do produto” não sejam requisitos obrigatórios para o reconhecimento de 

uma IG. Além disso, também não é exigido que a produção ou transformação ocorra no 

lugar de origem.  

Esta interpretação do ADPIC, pelo facto de não ser tão exigente como o Acordo de 

Lisboa, permite que mais produtos possam ser reconhecidos com IG, contudo a percepção 

do consumidor acerca da qualidade associada ao local de origem pode desaparecer.  

Todos estes Acordos aplicam-se de um modo geral a todas as DO, 

independentemente do produto a que se relacionam. Todavia, existe legislação específica 

para o sector vitivinícola. A legislação oferecida pela Comunidade Europeia para este 

sector está em plena reforma, isto é, o Regulamento (CE) nº 1493/1999 é alterado e 

revogado pelo Regulamento (CE) nº 479/2008. Este regulamento vem modificar, 

principalmente, a nomenclatura constante no Regulamento nº 1493/1999, 

consequentemente, passam a ser utilizadas as seguintes designações: vinho (em detrimento 

do actual vinho de mesa), vinho com indicação geográfica protegida (em detrimento do 

vinho de mesa com indicação geográfica) e vinho com denominação de origem protegida 

(em detrimento do VQPRD). Contudo, esta disposição também define a figura DO e torna 
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necessário que as DO sejam reconhecidas e registadas a nível comunitário de modo a 

usufruir desta protecção. 

Em Portugal, temos o DL nº 212/2004 que introduziu a reforma no sector 

vitivinícola. Esta disposição estabelece uma ampla protecção tanto às DO vitivinícolas 

como às suas menções tradicionais. No âmbito desta disposição não foram esquecidas as 

DO de renome, o qual, aparentemente, oferece uma protecção eficaz. No entanto, numa 

vista harmonizadora da legislação comunitária com a nacional, o nosso DL nº 212/2004 

devia adoptar a mesma nomenclatura que o futuro Regulamento (CE) nº 479/2008 em 

relação à designação dos vinhos. De modo a complementar a protecção concedida às DO 

pelo DL nº 212/2004, foram criadas sanções para as infracções no âmbito do sector 

vitivinícola, através do DL nº 213/2004, assim estas deixam de estar sujeitas ao regime 

previsto no CPI.O DL nº 213/2004 apresenta um regime perfeitamente adaptado às 

especificidades do sector vitivinícola, nomeadamente às DO. Pune severamente as 

infracções graves e cria medidas preventivas, com o intuito de evitar práticas ilícitas 

reiteradas, o que permite uma actuação mais célere e eficaz por parte das autoridades 

fiscalizadoras, no caso do Vinho Verde, o IVV.  

Concretamente, a DO “Vinho Verde” certifica que este vinho deve as suas 

qualidades únicas ao lugar de origem, o noroeste de Portugal, traduzindo-se num produto 

único. Deste modo, muitas são as tentativas por parte de outros produtores, nomeadamente 

em outros países, que se sentem tentados a “imitar” este vinho tão português. O registo da 

DO a nível internacional, ao abrigo do Acordo de Lisboa, foi um passo gigantesco, 

protegendo e valorizando este produto, tanto no mercado nacional como internacional. 

Também os Estatutos da própria RDVV são orientados para a protecção da autenticidade e 

para a qualidade dos Vinhos Verdes.  

Da singela análise de mercado efectuada à RDVV, pode-se constatar que o Vinho 

Verde é um produto com muitas potencialidades, sendo o segundo vinho nacional mais 

consumido e o segundo mais exportado. É nas exportações, dos últimos anos, que este 

vinho tem revelado um forte crescimento, afirmando-se em mais de 30 países. Pode-se 

dizer que a protecção concedida à DO “Vinho Verde” propiciou o sucesso deste vinho, 

entrando em nichos de mercado onde a origem dos produtos e suas qualidades e 

características são valorizadas. 
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Tabela 1 – Evolução da Produção de VQPRD por Região Vitivinicola (hl) 

Fonte: IVV. 

 

Tabela 2 – Evolução da Produção de VQPRD na RDVV (hl) 

Ano 

Produção total a 

nível nacional 
Total VQPRD 

Produção total na 

RDVV 

(hl) (hl) (hl) (3)/(2) 

1 2 3 4 (%) 

2006 7.542.706 2.353.724 898.575 38,18% 

2007 6.074.202 1.845.683 680.832 36,89% 

2008 5.595.587 1.957.765 732.494 37,41% 

Fonte: IVV 

 

Tabela 3 – Produção Vinhos Verdes (hl) 

Ano VQPRD Total VV 

Branco Tinto Rosado Mosto 

2000 553.479,97 257.351,43 1.249,58 12.019,00 824.099,98 

2001 857.082,15 407.631,48 4.827,45 13.972,60 1283.513,68 

2002 515.523,34 245.869,75 3.930,92 9.987,69 775.311,70 

2003 541.150,85 259.271,94 6.022,34 10.705,75 817.150,88 

2004 616.846,40 293.039,80 7.458,79 40.116,23 957.461,22 

2005 586.532,74 278.137,44 10.100,08 41.520,04 916.290,30 

2006 536.178,57 302.085,94 17.610,41 51.362,42 907.237,34 

2007 454.093,86 182.619,15 10.837,81 47.838,30 695.389,12 

Fonte: CVRVV 

  

Ano 

Produção total a 

nível nacional 

(hl) 

Total VQPRD 

(hl) 

Produção Total de VQPRD Por Regiões (hl) 

Alentejo Douro Beiras Sado Ribatejo Estremadura Outros 

2006 7.542.706 2.353.724 381.753 389.007 434.120 83.801 81.561 66.345 11.538 

2007 6.074.202 1.845.683 374.521 313.427 264.672 67.504 81.561 55.344 11.751 

2008 5.595.587 1.957.765 385.241 325.037 291.410 74.937 72.088 62.212 14.087 
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Tabela 4 – Comercialização do Vinho Verde (hl) 

Ano 

VQPRD 

Total 

Branco Tinto Rosado 

2000 400.938 106.932 1.811 509.681 

2001 408.798 84.551 1.396 494.745 

2002 424.065 85.058 2.598 511.721 

2003 428.328 85.190 3.337 516.855 

2004 436.521 85.387 4.364 526.272 

2005 463.337 77.218 4.774 545.329 

2006 500.015 69.122 5.741 574.878 

2007 553.203 90.119 9.152 652.474 

Fonte: CVRVV 

 

 
Tabela 5 – Exportação do Vinho Verde (hl) 

Ano Total 

2000 76136,16 

2001 78171,69 

2002 79381,34 

2003 79087,62 

2004 93194,02 

2005 93732,7 

2006 109603,93 

2007 125354,82 

Fonte: CVRVV 
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Tabela 6 – Principais Mercados Externos do Vinho Verde (hl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CVRVV 

País 2007 

França 23.673,13 

Estados Unidos 25.174,08 

Alemanha 15.727,80 

Angola 10.994,10 

Canadá 8.414,53 

Brasil 7.390,14 

Suíça 4.225,02 

Reino Unido 5.915,84 

Luxemburgo 2.839,87 

Bélgica 2.865,92 

Suécia 2.757,26 


