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Distinguir e Inovar na sua empresa
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MARCAS

� O que é uma marca e tipos de marcas;

� Requisitos de protecção da marca;

� Vias de protecção; 

� O Registo da Marca Nacional – breves notas;

� Uso abusivo por terceiros - vias de reacção;

PATENTES

� Tipos de patentes;

� Requisitos de protecção;

� Vias de protecção.
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O que é uma 
Marca?
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O que é uma Marca?

A marca é um sinal distintivo do comércio que visa
distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas.
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Tipos de Marca
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Tipos de Marca
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• Nominativas

Tradicionais
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Tipos de Marca
- Nominativas
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APPLE

CHANEL

NIKE

7



Tipos de Marca
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• Nominativas
• Figurativas

Tradicionais
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Tipos de Marca 
- Figurativas
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Tipos de Marca
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• Nominativas
• Figurativas
• Mistas

Tradicionais
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Tipos de Marca
- Mistas
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Tipos de Marca
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• Nominativas
• Figurativas
• Mistas

Tradicionais

• Tridimensionais

Não Tradicionais
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Tipos de Marca
- Tridimensionais
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Tipos de Marca

www.abreuadvogados.com

• Nominativas
• Figurativas
• Mistas

Tradicionais

• Tridimensionais
• Olfactivas

Não Tradicionais
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Tipos de Marca
- Olfactivas
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“THE SMELL OF FRESH CUT GRASS”

“A marca consiste no cheiro de relva cortada fresca aplicado ao produto” 

Registada para bolas de ténis 
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Tipos de Marca
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• Nominativas
• Figurativas
• Mistas

Tradicionais

• Tridimensionais
• Olfactivas
• Sonoras

Não Tradicionais
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Tipos de Marca
- Sonoras
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Educação; formação; divertimento; produção de filmes e
aluguer de filmes cinematográficos, fitas vídeo e DVD;
actividades desportivas e culturais; serviços fotográficos;
serviços informáticos em linha fornecidos através de
uma rede mundial de comunicações com
disponibilização de notícias e entretenimento.
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Requisitos de 
protecção da 

marca
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Requisitos de protecção da marca - O registo

O registo da marca confere ao seu titular o direito de propriedade e o
de uso exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a queesta
se destina e o de impedir que terceiros usemmarca igual ou
semelhante, que comela se confunda, para assinalar os mesmos
tipos de produtos/serviços.
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Para que o registo da marca seja concedido é necessário o
preenchimento de determinados requisitos que podemser divididos
emduas categorias:

� Os relativos à marca em si mesma;

� Os relativos ao respeito por direitos de terceiros.

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- A marca em si mesma e os direitos de terceiros 
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�A marca tem que ser susceptível de representação gráfica: tem 
de poder ser reproduzida;

�A marca temque ter capacidade distintiva: tem de permitir
distinguir os produtos/serviços de uma empresa dos
produtos/serviços de outra empresa.

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Marca em si mesma
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Marcas sem capacidade distintiva

A marca não tem eficácia distintiva quando é constituída exclusivamente por elementos
genéricos, usuais ou descritivos.

Exemplos:

� Marca composta pela palavra “RELÓGIO” para identificar relógio; FIGURA DE UM 
SAPATO para identificar sapato; “BICA” para café; 

� “PURA LÃ” para vestuário;

� “                          ” para organização de circuitos turísticos;
� “FINO” para identificar cerveja.

OS ELEMENTOS USUAIS, DESCRITIVOS OU GENÉRICOS NÃO PODEM FICAR
SUJEITOS A APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA POR PARTE DE UMA EMPRESA

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Marca em si mesma
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Marcas sugestivas:

São, contudo, permitidas marcas sugestivas = marcas que aludem mais ou menosde forma
explícita ao produto ou serviço assinalado.

Exemplos:

• “TAX FREE” para serviços financeiros;
• “B-DENT” para produtos dentífricos;
• “SUCOL” para sumos.

Estas marcas são constituídas quase exclusivamente por elementos de uso comum, pelo que a
sua capacidade distintiva é mais reduzida.

QUANTO MAIS “ORIGINAL” / “POUCO BANAL” / “INVULGAR” FOR UMA M ARCA,
MAIOR É A SUA CAPACIDADE DISTINTIVA.

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Marca em si mesma
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Outros motivos de recusa de registo:

Exemplos:

� Marcas que sejam susceptíveis deinduzir o público em erro, nomeadamente sobre a
natureza, qualidades, utilidade ou proveniência geográfica do produto ou serviçoa que a
marca se destina;

Ex. “IPANEMA D´OURO” para cafés; “CRISTALIS” para artigos de vidro;

� Marcas que contenhamexpressões ou figuras contrárias à lei, moral, ordem pública ou
bons costumes;

Ex. Marcas com expressões racistas

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Marca em si mesma
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A marca deve também respeitar certos direitos de terceiros sob 
pena de recusa do seu registo.

Exemplo de motivos de recusa: 

� O emprego denomes ou retratossem que tenha sido obtida autorização das pessoas a que
respeitam;

� Reprodução ou imitação dedenominação socialque não pertença ao requerente ou que
este não tenha autorização para usar;

� Reprodução ou imitação, no todo ou em parte, demarca anteriormente registadapor
outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão
o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Respeito por direitos de terceiro
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Reprodução ou imitação de marca anteriormente registada:

= Quando a marca posterior tenha um grau de semelhança susceptível de induzir
facilmente o consumidor em erro ou confusão com a marca anteriormente
registada + os produtos ou serviços a assinalar sejam idênticos ou afinsaos
assinalados pela marca anterior(requisitos cumulativos).

� Podem existir marcas com composição idêntica ou semelhante desde que não se 
destinem a assinalar produtos idênticos e/ou afins.

� A marca tem de manter umadistância suficientedas marcas registadas anteriormente para
afastar o risco de confusão ou de associação por parte dos consumidores;

Ex. de marcas com distância insuficiente:
“COCA-COLA”  e “QUINCOLA”;  
“ALTANEIRO”/”ALDEANEIRO”
“BARCA VELHA” e “VELHA BARQUINHA”

www.abreuadvogados.com
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Requisitos de protecção da marca
- Respeito por direitos de terceiro



� A marca tem de sernova apenas relativamente aos produtos e serviçosque visa assinalar.

� Princípio da especialidade das marcas: a marca só está protegida para os
produtos/serviços para os quais foi registada, bem como para os produtos/serviços
idênticos ou afins.

� Afinidade = satisfação de necessidades idênticas dos consumidores; mesmos
canais de distribuição; mesmo género de estabelecimentos.

Ex. “Aguardentes” e “vinhos”; Serviços de restauração” e “produtos
alimentares”.

� Excepção: o regime específico das marcas de prestígio.

Ex. “SALSA” para “serviços de reparações e instalação” e “transporte de
mercadorias”.

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção da marca
- Identidade e/ou afinidade entre 

produtos/serviços 

27



Vias de registo
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Os registos das marcas são concedidos para um determinado território , razão pela qual o tipo 
de marca vai depender do território para onde o registo vai ser concedido:

� marca nacional: território nacional, cujo pedido é apresentado noInstituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI);

� marca da União Europeia: território dos países da UE, cujo pedido é apresentado, em regra,
no EUIPO ;

� marca internacional: territórios designados dos Estados Membros do Acordo de Madrid de
14 de Abril de 1891.

www.abreuadvogados.com

Âmbito de protecção territorial

29



Processo de Registo
da 

Marca Nacional
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Tramitação 
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A

• Buscas prévias para despistar eventuais registos de marcas anteriores com as quais possa existir risco de 
confusão

B

• Pedido de registo:
• i) composição da marca
• ii) indicação dos produtos / serviços a que se destina
• iii) Taxa

C

• Publicação do pedido  no Boletim da Propriedade Industrial com vista a eventuais reclamações por parte 
de quem se julgar prejudicado pela concessão do registo (2 meses)

D
• Contestação a apresentar pelo requerente do registo caso haja reclamação
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i) composição da marca;
ii) indicação dos produtos / serviços a que se destina;
iii) Taxa.
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E
• Exposições suplementares

F
• Estudo do processo pelo INPI

G

• Despacho
• concessão: se a marca reunir os requisitos para o registo ser concedido
• recusa: se a marca não reunir os requisitos para o registo  ser concedido
• Da decisão é possível recorrer para o Tribunal da Propriedade Intelectual  (2 meses)

H
• Acção de anulação do registo junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (10 anos)
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� O registo da marca é concedido por 10 anos, renováveis;

� A marca deve ser usada sob pena de vulnerabilidade a uma declaração de caducidade do 
registo.

� Uso do sinal com a composição constante do registo;
� Uso para os produtos e serviços para os quais a marca está registada.

www.abreuadvogados.com

Após a concessão do registo
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Uso abusivo por 
terceiros -

Vias de reacção
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Uso abusivo por terceiros
- A imitação e a contrafacção

� Contrafacção: quando há identidade entre os sinais

� Imitação: quando há semelhança entre os sinais
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Vias de reacção a uma situação de imitação ou contrafacção:

� Acção  cível com vista à cessação do uso abusivo da marca + pagamento de indemnização;

� Esta acção pode ser precedida de um procedimento cautelar com vista à cessação 
imediata da infracção (Ex. Apreensão dos produtos imitados ou contrafeitos).

� Queixa-crime junto do Ministério Público, ASAE ou outros órgãos de polícia criminal + 
pedido de indemnização civil.

www.abreuadvogados.com
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Uso abusivo por terceiros
- Vias de reacção



PATENTES
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PATENTE = Direito de exclusivo sobre uma invenção

� Se a invenção não for protegida como patente faz parte do domínio público (está à
disposição de quem a quiser explorar).

� A invenção (“solução de um problema específico no domínio da tecnologia”) pode
consistir:

www.abreuadvogados.com

Patente - Tipos de Patente
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� Num Produto novo;
� Num Processo novo;
� Sob certas condições, numanova forma de utilização de um produto já conhecido.



REQUISITOS DE 
PROTECÇÃO
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Quais os requisitos de patenteabilidade?

� Novidade: a invenção não pode estar compreendida no estado da técnica (tudo o que,
dentro ou fora do país, foi tornado acessível ao público);

� Actividade inventiva (“inventive step”): Existe quando, para um perito na especialidade, a
invenção não resultar evidente do estado da técnica;

� Aplicabilidade industrial : o objecto da invenção tem de poder ser utilizado em qualquer
género de indústria ou na agricultura (tem de susceptível de produção em série).

www.abreuadvogados.com

Requisitos de protecção
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� Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

� Materiais já existentes na natureza;

� Criações estéticas;

� Projectos, princípios e os métodos de exercício de actividades intelectuais em matéria de
jogo ou no domínio das actividades económicas;

� Apresentações de informação.

www.abreuadvogados.com

Exclusão de protecção
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Exemplos de patentes desenvolvidas por empresas portuguesas:

� Patentes químico-farmacêuticas: antiepiléptico “Zebinix” (acetato de “eslicarbazepina”) da
Bial;

� Sistema de rega inteligente que capta informações meteorológicas através deemissores de
radiodifusão e de um microprocessador, da Ambisig.

www.abreuadvogados.com

Exemplos
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VIAS DE 
PROTECÇÃO e 

DURAÇÃO
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� Direitos territoriais = conferem protecção nos espaços geográficos onde são concedidas

� Vias de protecção:

• Nacional: território português, cujo pedido é apresentado junto do INPI;

• Europeia: Estados-Membros da Convenção de Munique que sejam designados pelo
Requerente, cujo pedido é apresentado no INPI ou no IEP;

• Internacional:Países contratantesdo Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
(PCT), cujo pedido é apresentado no INPI, IEP ou OMPI.

� A duração da patente é de 20 anos desde a data do pedido.

www.abreuadvogados.com

Vias de protecção e duração
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Obrigada!

Ana Panão
ana.panao@abreuadvogados.com

45



www.abreuadvogados.com

46


