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Formalização de Pedidos de Registo 



Critério de Exame e Fundamentos de Recusa  

Exame do pedido 

 

O registo de uma marca não é um ato automático. Implica um processo que 

se inicia após a apresentação do pedido e que envolve a realização de um 

exame do sinal à luz das regras que regem a constituição das marcas. 

Apresentado o pedido, o mesmo é submetido a um exame formal e publicado 

online no Boletim da Propriedade Industrial. Abre-se depois um prazo para 

apresentação de reclamação por quem se sinta lesado com a eventual atribuição 

do direito. 

Decorrido o prazo de oposição (ou, se apresentada reclamação, findo o prazo de 

contestação), o processo é submetido a um exame substancial, sendo depois 

proferido um despacho final. 



Critérios de Exame e Fundamentos de Recusa  

FUNDAMENTOS ABSOLUTOS DO REGISTO: 

 

• insuscetíveis de representação gráfica 

• exclusivamente compostos por indicações genéricas e descritivas 

• exclusivamente constituídos por indicações usuais 

• exclusivamente compostos pela forma do produto 

• desprovidos de qualquer carácter distintivo 

• que consistam numa só cor 

• suscetíveis de induzir o público em erro quanto às características do produto ou serviço 

• que possuam elevado valor simbólico, contrários à moral, aos bons costumes, à ordem 

pública; ofensivos  da legislação nacional ou comunitária 

• que contenham símbolos protegidos 

• exclusivamente compostos pela Bandeira Portuguesa (ou alguns dos seus elementos), ou em 

que a mesma seja indevidamente utilizada 

 

 

 

 



Critérios de Exame e Fundamentos de Recusa  

  

FUNDAMENTOS RELATIVOS DO REGISTO: 

 

• Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca registada 

• Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de logótipo 

• Infração de outros direitos de propriedade industrial 

• Nomes ou retratos sem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que respeitem 

• O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou de que esta é 

possível independentemente da sua intenção : 

 

• (Se invocado em reclamação) 

 

• Reprodução ou imitação de firma, denominação social e de outros sinais distitnivos 

• Infração dos direitos de autor Emprego de referências a determinada propriedade rústica ou 

urbana que não pertença ao requerente 



Sinal distintivo do comércio que se destina 

a identificar e a diferenciar os produtos ou 

os serviços oferecidos no mercado, 

distinguindo os que pertencem a uma 

determinada empresa dos de outras 

empresas 

O que é uma marca ? 



Critérios de Exame e Fundamentos de Recusa  

Distintividade 

O sinal deve distinguir os produtos e/ou serviços de uma empresa dos de 

outras empresas 



Sinais Descritivos 

Não pode, assim, ser atribuído o registo de signos que designem 

somente a espécie, qualidade, o destino, o valor, proveniência 

geográfica ou a uma época de produção 

 

 

como seria o caso da marca “Colheita de 2002”, para individualizar 

“vinhos”, ou “Para o Cabelo”, no que concerne a “produtos 

capilares”, tão pouco pode ser garantida protecção a signos 

correntemente empregues como “bica” para “café”. 

 

DELICIOSOS classe 

30  Bolos 



Sinais desprovidos de eficácia distintiva 

Artesanato em 

Lisboa 

 
35 –  GESTÃO DE PONTOS DE 

VENDA A RETALHO E A GROSSO 

BOLINHOS DE 

CASTANHA 
 

30 – BOLOS 

•  nome do P/S (sinais genéricos) 

• abreviaturas, aglutinações e misspellings de termos genéricos ou descritivos 

• sublinhado ou leve estilização dos caracteres 

Algarve 

Jornal 
16 – Jornais 

 



Sinais compostos por uma só cor  

  

Não é viável o registo de uma só cor 

 

É permitida a combinação de cores 

 

Podem ser registados nomes de cores 

 



Sinais enganadores 

“CAFÉ 

CABANA DO 

BRASIL” 

“JOSEFAR 100% Algodão”   

 

para distinguir “vestuário em lycra Classe 25 Vestuário em 

polyester 

   para assinalar “café oriundo do Alentejo” 



Sinais contrários à moral, ordem pública, bons costumes 

32 – Bebidas não alcoólicas  5 – Produtos farmacêuticos 



Sinais que contenham símbolos protegidos  

  

  



Sinais que contenham a Bandeira Portuguesa  

  

  



BEBA  E CONDUZA 
 

33 – Bebidas alcoólicas (com exceção de cerveja)  

Motivos absolutos de recusa 

25 - blusas; blusas de malha; cachecol; calças; camisas; camisetas; 

camisolas; capuzes [vestuário]; casacos; casacos [jaquetas]; cintos 

[vestuário]; coletes; confeccionado (vestuário -); couro (vestuário em -); couro 

(vestuário em imitações de -); espartilhos; exteriores (roupas -); gravatas; 

impermeáveis; jérseis [vestuário]; lenço-de-pescoço; parkas; peles 

[vestuário]; pullovers; saias; sobretudos [vestuário]; t-shirts; vestidos; 

vestuário; vestuário em couro; vestuário em imitações de couro; xailes 

 41 – Atividades culturais e de entretenimento 

16 - objetos de arte litografados; obras de arte feitas em papel; aguarelas  

[pinturas]; águas-fortes [gravuras]; carateres de tipograf ia; carateres  

[números e letras]; cartazes; cartões postais; cópias da arte; emblemas de 

identif icação em papel; emblemas de papel; emblemas impressos; 

f igurinhas [estatuetas] de papel machê; f iguras feitas de papel; fotogravuras; 

imagens; imagens impressas; impressões; impressões gráf icas; impressões 

na natureza das imagens; impressões na natureza de fotograf ias; livros; 

telas para a pintura; vales impressos; 

Classe 36ª - avaliação de objetos de arte; avaliação de obras de arte e 

fornecimento de informação relacionada com a mesma; patrocínio 

f inanceiro de eventos de artes visuais; serviços de corretor de arte 

 35 – vendas (promoção de vendas para terceiros) 



 

 

Marca de Prestígio  

Pode constituir impedimento mesmo que não haja identidade ou afinidade 

entre produtos e/ou serviços 

 

Com este regime excecional procura-se evitar: 

 

 aproveitamentos indevidos do prestígio adquirido  

 

 diluição da força distintiva do sinal prestigiado  

  

 

Motivos relativos de recusa 



Marcas que constituam infracção de outros DPI    

  

Denominações de origem e indicações geográficas 

 

DOURO (Denominação de Origem) 

33 - vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos rosados, 
vinhos licorosos, espumantes e aguardentes (doc) 
douro 

DOURO FAMILY ESTATES 

33 - vinhos 



Marcas que incluam nomes ou retratos alheios  

  

• Proteção do direito ao nome e à imagem 

 

• Aferir se a utilização do nome ou imagem produz desrespeito ou desprestígio 

 

CASA FERNANDO PESSOA 

Classe 41 -  Atividades culturais 



Concorrência desleal   

  

• Atenua a aparente inflexibilidade de um sistema baseado na prioridade de registo 

• Previne atribuição de registos que contrariem normas e usos honestos do comércio 

• Opera independentemente da intenção  



Marcas que reproduzam firma ou denominação social 

• Aplicam-se os critérios relativos à imitação de marca 
 
• Proibição opera no âmbito de sectores de atividade com afinidade  
 
• Visa impedir a indução do consumidor em erro quanto à origem 
empresarial dos P/S 



Proteção de criações intelectuais do domínio literário, 

científico e artístico 

 

Marcas com sinais que infringem direitos de autor 



    

39 – transportes aéreos  39 –transportes aéreos 

Imitação?   



38 – telecomunicações  

Imitação?   

38 – telecomunicações  



42 – serviços de domínio da gestão de empresas e 
“franchising” de restaurantes  

Imitação?   

42 – restaurantes   



Vias de Protecção 

Marca nacional 

www.inpi.pt 



Vias de protecção  

A escolha da via de protecção mais adequada depende da estratégia da empresa e, antes de avançar, o 

requerente deverá ter em conta algumas questões... 

 

 a) Escolha dos países-alvo 

       ... os países em que razoavelmente espera que a marca venha a ser usada 

 

 b) Escolha da marca 

        ... avaliar aspectos comerciais e marketing, limites jurídicos impostos à constituição 

das           marcas nos territórios-alvo e existência de direitos prioritários (pesquisa de 

anterioridade) 

 

 c) Ponderação dos custos potencialmente envolvidos no registo 

  



Territorialidade  

O registo nacional apenas permite obter protecção em Portugal…  

 

... o seu titular só poderá fazer valer os seus direitos no nosso país 

 

…em princípio, não poderá impedir que alguém no estrangeiro registe e/ou utilize sinal igual ou 

semelhante 

 

Diploma legal aplicável - CPI 



Legitimidade  

Quem pode apresentar um pedido de registo de marca nacional?  

 

 Em linhas gerais, qualquer entidade pública ou privada (pessoa singular ou 

colectiva). O requerente não tem de possuir estabelecimento ou domicílio em 

Portugal e, se não apresentar tais vínculos com o nosso país, não precisa 

sequer de constituir mandatário, desde que indique: 

 

a) uma morada em Portugal 

                       ou 

b)     um endereço electrónico ou um número de fax 

 

 

 

 

   



Pedido  

Onde deve ser requerido o registo nacional? 

 

 junto do INPI (inclusive através de “e-filing”) 

 através dos CFE, de algumas Conservatórias do Registo Comercial e do 

RNPC 

 

Em que língua deve ser efectuado o pedido? 

 

 em português, a língua em que decorre todo o procedimento 

 

Atenção: pode ser reivindicada a prioridade de um pedido já efectuado em qualquer Estado-

Membro da CUP ou da OMC há menos 6 meses (indispensável indicar número, data e país de 

origem) 



Conteúdo do pedido de registo  

Atenção: apenas com estes elementos é possível fixar a prioridade do pedido, 

proceder à sua publicação no BPI e desenvolver os demais trâmites do processo  

  identificação do requerente 

  indicação precisa dos produtos ou serviços 

   representação gráfica do sinal 

O pedido de registo tem obrigatoriamente de conter: 





Vias de Protecção 

Marca Internacional 

www.wipo.int 

Marca Comunitária 

www.oami.europa.eu 



Marca Internacional  

Vias de Proteção 



  
Acordo de Madrid referente ao Registo Internacional de Marcas (1891) 

É o acordo que cria o registo internacional 

 

 

Protocolo relativo ao Acordo de Madrid (1989) 

Foi adoptado com o fim de introduzir alguns  elementos novos ao sistema de 

registo   

Diplomas 



  
O registo internacional permite que uma marca obtenha: 

• uma protecção em todos os países designados que 

pertençam à União de Madrid  

 um estatuto equivalente a um registos de marca nacional 

nesses países designados 

 Registo internacional é um conjunto de marcas nacionais 

Registo Internacional – Âmbito de Proteção 



Qualquer pessoa (individual ou colectiva) que: 

 

 tenha uma conexão (nacionalidade, domicílio, sede, estabelecimento) 

com um Estado da União de Madrid (Acordo/Protocolo) 

 

 se tem conexão com um Estado Parte do Acordo de Madrid, tenha 

ainda um registo nacional base 

 

 se tem conexão com um Estado Parte do Protocolo, tenha ainda um 

registo nacional base ou, tão só, um pedido de registo  

Quem pode pedir um registo internacional ? 



 No office de origem (ou seja, no instituto do país em que o 

requerente apresenta a conexão necessária e tem o registo ou o 

pedido de registo base – se for em Portugal, será o INPI). 

       

     O pedido será, através deste office, enviado para a OMPI (o pedido 

de registo apresentado directamente na OMPI não será aceite) 

 

Onde deverá ser apresentado o pedido de registo ? 



O interessado deve designar os países em que efectivamente  

pretende usar a marca (sob pena de uma possível caducidade) 

 

Os países devem ser designados do seguinte modo: 

• Se país de origem apenas faz parte do Acordo, só podem designar-se 

países do Acordo 

• Se país de origem apenas faz parte do Protocolo, só podem designar-

se países do Protocolo  

• Se país de origem faz parte de ambos os tratados qualquer país 

poderá ser designado 

 

Escolha dos países que pretendem obter protecção 



O titular de um registo internacional pode, em qualquer altura da sua 

vigência e de acordo com as necessidades que vai sentindo, alargar a 

protecção da sua marca a novos países: 

 

• a países que não foram inicialmente requeridos 

 

• a países que, tendo sido inicialmente requeridos, recusaram a 

protecção pretendida nos seus territórios  

 

Escolha dos países que pretende obter protecção 



Recusa de Protecção 

• Cada um dos países designados tem o direito de recusar o registo 

internacional no seu território, desde que o faça dentro dos 

prazos fixados pelo sistema (12 ou 18 meses). 

• Aplicam-se os fundamentos de recusa (absolutos e relativos) que 

se prevêem para o registo nacional de marcas em cada país 

designado  

• Em Portugal, aplicam-se as regras do CPI e a análise é efectuada 

pelo INPI 

• O registo internacional só será recusado no território do país 

designado em que se verifica o fundamento de recusa 

 



Duração do Registo Internacional 

• O registo tem a duração de 10 anos, período indefinidamente 

renovável pode ser renovado para todos os países designados 

ou só para alguns 

• O registo pode ser transmitido ou licenciado em todos os países 

designados ou só em alguns devem ser observadas as regras 

de legitimidade 

•  O titular do registo pode efectuar uma limitação dos produtos e 

dos serviços abrangidos  a lista de produtos pode ser limitada 

para a totalidade dos países designados ou só para alguns  



Duração do Registo Internacional 

 • Durante 5 anos o registo internacional permanece na dependência 

do registo ou do pedido de registo de base 

 

• A cessação dos efeitos do registo (base) ou do pedido de registo 

(base) tem repercussão na vigência do registo internacional    

  

• Se o registo base for extinto ou se o pedido de  registo (base) for 

recusado, o registo internacional cai   

 

• Decorridos os 5 anos, o registo internacional torna-se  

independente 



Vias de Proteção 

 

MARCA COMUNITÁRIA  



Âmbito de Proteção 

 • A protecção de uma marca comunitária estende-se, de forma 

indivisível, ao território dos 28 Estados Membros da UE não sendo 

possível limitar o âmbito da sua protecção apenas ao território de 

um dos Estados Membros  

• Se a marca for recusada/invalidada com base num fundamento que 

se verifica apenas num Estado Membro não produzirá efeitos nos 

28 Estados Membros 

• Por forma a minimizar as consequências que podem resultar de 

uma recusa para os 28 Estados Membros da UE, existe a 

possibilidade de converter um registo comunitário recusado num 

pedido de registo de marca nacional em cada um dos Estados 

Membros em que não se verificou motivo de recusa 



Quem pode apresentar um pedido de registo comunitário? 

    

 

 

• Qualquer pessoa (individual ou colectiva) que tenha nacionalidade, 

domicilio, sede, estabelecimento num dos Estados Membros da UE, num 

Estado Parte da CUP ou signatário do Acordo TRIPS/ADPIC   

• Onde deve ser requerido o registo comunitário? 

• Directamente em Alicante, no IHMI ou Num dos offices dos EM 

• Em que língua deve ser efectuado o pedido? 

• Numa das línguas da U.E. (onde se inclui o português). Deve ainda ser 

indicada uma 2.ª língua, diferente da 1.ª, selecionada de entre as cinco 

línguas oficiais daquele instituto (inglês, francês, alemão, espanhol ou 

italiano). 

• Atenção! Não se esqueça que, se tiver requerido um pedido de registo de 

marca em Portugal 6 meses antes, pode aproveitar esse pedido para 

reivindicar uma prioridade no registo comunitário. 

Os pedidos podem ser depositados diretamente no IHMI, no INPI ou em 

cada um dos Institutos nacionais do Estados membros da Comunidade. 

 



Conteúdo do pedido de registo 

O pedido de registo tem obrigatoriamente de conter: 

 identificação do requerente 

 indicação precisa dos produtos ou serviços a que a marca se 

destina 

 representação gráfica do sinal requerido  

Atenção: apenas com estes elementos é possível fixar a prioridade do pedido, proceder à 

sua publicação no CTM Bulletin e prosseguir com os demais trâmites.  



Processo de registo de Marca Comunitária 

 

 pedido de registo submetido a um exame formal e quanto à eventual 

existência de motivos absolutos de recusa (prazo para sanar objecções: 2 

meses). 

 

 caso não sejam detectados impedimentos, pedido aceite e publicado no 

CTM Bulletin  

 

 publicação inicia prazo para reclamações (3 meses), quanto a motivos 

relativos de recusa. Se houver aviso de oposição, seguem-se o “cooling-off 

period” (2 meses, em regra) e as alegações das partes (requerente que pode solicitar 
provas de uso) 

 

 

Etapas da tramitação processual: 



Processo de registo de Marca Comunitária 

 
 

 se não houver oposição, ou se for considerada improcedente, o registo é concedido 

(decisão publicada no CTM Bulletin) 

 

 das decisões do IHMI cabe recurso para as Boards of Appeal (prazo: dois meses a 

contar da notificação) e, posteriormente, para o CFI. 

 

 

Etapas da tramitação processual (cont.): 



Motivos absolutos de recusa – exame ex officio 

De acordo com RMC, não podem ser protegido sinais: 
 

  insusceptíveis de representação gráfica 

  exclusivamente compostos por indicações descritivas 

  exclusivamente constituídos por indicações usuais 

  exclusivamente compostos pela forma do produto (em determinadas condições)                     

  desprovidos de qualquer carácter distintivo 

  susceptíveis de induzir o público em erro   

 contrários à moral, aos bons costumes, à ordem pública;  

 que contenham símbolos protegidos 

 que infrinjam indicações geográficas ou denominações de origem protegidas quanto a vinhos, 

produtos agrícolas e géneros alimentícios 

 



Motivos relativos de recusa – oposição 

De acordo com o RMC, não podem ser protegidos sinais: 

 

 que reproduzam ou imitem marca anteriormente registada 

 que reproduzam ou imitem marca notoriamente conhecida 

 que conflituem com marca de prestígio 

 que colidam com marcas não registadas ou outros sinais (ex: logótipos, den. 

sociais) 

 a favor de agente ou representante de titular de registo no estrangeiro 

 



Vigência e extinção 

  registo válido por 10 anos (a contar do pedido), período indefinidamente  renovável 

 

  pode ser transmitido (para a totalidade do território da UE) e licenciado (para a 

totalidade ou apenas uma parte do território UE) 

 

  registo extingue-se em virtude de: 

 expirar prazo de duração  

 renúncia 

 invalidade (inclui má fé e mais motivos relativos do que os arguíveis em oposição 

 ausência de uso sério, sem justo motivo (5 anos) 

 vulgarização 

 transformação em marca susceptível de induzir em erro 

 



OBRIGADA! 


