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APOIOS FINANCEIROS AO REGISTO DE MARCAS PARA 

PME´S SEDIADAS NA UNIÃO EUROPEIA 
 

 

 

oi assinado no passado dia 10 de 

Dezembro um Acordo de 

Cooperação entre a EUIPO e a 

Comissão Europeia, no seguimento do 

qual foi lançado um Fundo de Apoio às 

Pequenas e Médias Empresas (PME) no 

valor de € 20.000.000,00 (vinte milhões 

de euros).  

Este Apoio destina-se a ajudar as PME 

com sede na União Europeia a ter 

acesso e beneficiar dos seus direitos de 

propriedade intelectual.  
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Uma vez que apenas cerca de 9% das 

PME com sede na União Europeia são 

titulares de Direitos de Propriedade 

Intelectual, e tendo a Propriedade 

Intelectual um papel fundamental na 

economia, por permitir a valorização 

das empresas e dos seus activos, este 

Apoio vem traduzir-se numa forma de 

ajudar a proteger e maximizar os 

activos das PME.  

Pretende-se assim, com este Fundo, 

um reforço da competitividade no 

mercado e o combate às dificuldades 

criadas nas PME com a pandemia de 

Covid-19.  

Assim, e apesar do programa prever 

dois tipos de serviços, apenas estará 

disponível em Portugal o apoio para os 

pedidos de registo de marcas e 

desenhos ou modelos a nível nacional, 

regional ou da União Europeia, o qual 

consistirá num apoio financeiro directo, 

sob a forma de vales de reembolso de 

50% das taxas dos registos, até ao 

montante máximo de € 1.500,00 (mil e 

quinhentos euros) por empresa.  

As candidaturas estarão distribuídas 

por cinco períodos diferentes, ao longo 

do ano de 2021:  

a) De 11 a 31 de janeiro; 

b) De 1 a 31 de março; 

c) De 1 a 31 de maio; 

d) De 1 a 31 de julho; 

e) De 1 a 30 de setembro.  

É importante salientar que os apoios 

previstos serão concedidos por ordem 

de entrada, pelo que é recomendado 

fazer a submissão o quanto antes. 

Acresce que cada PME apenas poderá 

usufruir de apoios num dos cinco 

períodos de candidaturas previstos.  

Como afirmou o Diretor Executivo do 

EUIPO, Christian Archambeau, “A 

pandemia de COVID-19 afetou 

duramente as PME e a UE está 

empenhada em apoiar a sua 

recuperação. Grande parte do nosso 

futuro crescimento económico e 

prosperidade depende do êxito de 

PME inovadoras e dinâmicas, incluindo 

as empresas em fase de arranque. 

Ajudá-las a proteger os seus direitos de 

Propriedade Intelectual é uma parte 

importante da missão do EUIPO e dos 
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seus parceiros, em especial dos 

organismos nacionais e regionais de 

Propriedade Intelectual da UE, que 

estão próximos das PME nos Estados-

membros”. 
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A informação contida na presente nota informativa reveste carácter geral e abstrato, não devendo servir para qualquer tomada de decisão sobre um 
caso concreto. O conteúdo da presente nota não pode reproduzido, no todo ou em parte, sem a expressa autorização da CALDEIRA PIRES & ASSOCIADOS, 
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