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A situação de calamidade pública, ocasionada pela Covid-19, exi-
giu a aplicação de medidas extraordinárias urgentes e a restrição 
de direitos, liberdades e garantias para a salvaguarda da saúde 
pública, deixando graves sequelas, entre outros, no tecido empre-
sarial da União Europeia e, consequentemente, na sua economia. 

Motivado pela necessidade de combater o impacto negativo cau-
sado pela pandemia de Covid-19 nas PMEs europeias, foi criado 
um Fundo de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, provenien-
te de um Acordo de Cooperação entre a Comissão Europeia e o 
EUIPO, destinado a ajudar as pequenas e médias empresas a ga-
rantir os seus direitos de Propriedade Intelectual.

ABERTURA
DAS CANDIDATURAS
AO FUNDO PME
PARA REGISTO DE MARCAS,
DESENHOS OU MODELOS 
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Não obstante representarem 99% da totalida-
de de empresas da União Europeia, apenas 
9% das pequenas e médias empresas têm 
os seus direitos de Propriedade Intelectual 
registados, apresentando a grande maioria 
uma total ausência de proteção destes di-
reitos tanto a nível nacional como a nível da 
União Europeia.

O Fundo de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas consiste num apoio financeiro di-
recionado às PMEs, isto é, às empresas com 
menos de 250 pessoas e com um volume de 
negócios anual que não excede 50 milhões 
de euros ou um balanço total anual que não 
excede 43 milhões de euros (cfr. Recomen-
dação da Comissão n.º 2003/361/CE), sob a 
forma de vales de reembolso de 50% das des-
pesas de apresentação de pedidos de registo 
de marcas, desenhos ou modelos, no mon-
tante máximo de €1.500,00, a nível nacional, 
regional (Benelux) e da União Europeia. 

O processo de candidatura, aberto de 11 de 

janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021, tem 
início com a apresentação de um formulário 
de candidatura em linha, através do sítio da 
Internet da EUIPO, acompanhado da docu-
mentação necessária para verificação do es-
tatuto de PME e determinação da validade 
da respetiva candidatura.

Uma vez validada a candidatura, a PME po-
derá proceder ao pedido de registo de mar-
ca, desenho ou modelo no prazo de 30 dias a 
contar da data de receção da decisão de sub-
venção, sendo o pagamento do serviço em 
causa reembolsado no prazo de um mês.

Em face do exposto, o Fundo de Apoio às Pe-
quenas e Médias Empresas, integrante do 
Plano de Ação em Matéria de Propriedade 
Intelectual da Comissão Europeia, possibilita 
um desenvolvimento das estratégias de Pro-
priedade Intelectual das pequenas e médias 
empresas europeias, permitindo proteger os 
seus direitos de PI, potencializando a sua po-
sição e competitividade no mercado mundial.  
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