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O Fundo de Apoio às Pequenas e Médias 
Empresas foi criado com o objetivo de 
ajudar as pequenas e médias empresas 
a garantir os seus direitos de Proprie-
dade Intelectual, encontrando apenas 
9% das pequenas e médias empresas 
os seus direitos de Propriedade Intelec-
tual registados, apresentando a grande 
maioria uma total ausência de proteção 
destes direitos tanto a nível nacional 
como a nível da União Europeia.

OPENING OF THE APPLICATIONS
TO THE SME FUND FOR THE REGISTRATION
OF TRADEMARKS AND/OR DESIGNS  

The Support Fund for Small and Medi-
um-Sized Enterprises was created with 
the goal of helping small and medi-
um-sized enterprises access and safe-
guard their intellectual property rights, 
being that only 9% of the small and me-
dium-sized enterprises have registered 
their intellectual property rights, pre-
senting a large majority a total abs  ence 
of protection of its rights, both at nation-
al and European Union level.

SEGUNDA CALL PARA AS CANDIDATURAS
AO FUNDO PME PARA REGISTO DE MARCAS, 
DESENHOS OU MODELOS 
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Tal como comunicado aquando da abertura 
da primeira janela de candidaturas (11 de ja-
neiro de 2021 a 31 de janeiro de 2021), o Fun-
do de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 
mantém a sua natureza de apoio financeiro 
direcionado às PMEs, isto é, às empresas com 
menos de 250 pessoas e com um volume de 
negócios anual que não exceda 50 milhões 
de euros ou um balanço total anual que não 
exceda 43 milhões de euros (cfr. Recomenda-
ção da Comissão n.º 2003/361/CE), sob a for-
ma de vales de reembolso de 50% das despe-
sas de apresentação de pedidos de registo de 
marcas, desenhos ou modelos, no montante 
máximo de €1.500,00, a nível nacional, regio-
nal (Benelux) e da União Europeia. 

Como tal, uma vez encerrada a primeira jane-
la de candidaturas no final do mês de janeiro, 
a abertura do segundo processo de candi-
daturas encontra-se prevista para o dia 1 de 
março de 2021, com final a 31 de março de 
2021, tendo início com a apresentação de um 
formulário de candidatura em linha, através 
do sítio da Internet da EUIPO, acompanhado 
da documentação necessária para verifica-
ção do estatuto 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 
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As informed at the time of the opening of the 
first application window (11th of January 2021 
to 31st of January 2021), the Support Fund for 
Small and Medium-Sized Enterprises main-
tains its essence of a financial support direct-
ed to the SMEs, i.e., to the enterprises which 
employ fewer than 250 persons and which 
have an annual turnover not exceeding EUR 
50 million, and/or an annual balance sheet 
total not exceeding EUR 43 million (as per 
Commission Recommendation  no. 2003/361/
CE), in the form of a 50% reimbursements 
on trade mark and/or design basic applica-
tion fees, up to a maximum amount of EUR 
1.500,00, at national, regional (Benelux) and 
European Union level.

This being said, after the end of the time span 
of the first application window at the end of 
January, the opening of the second applica-
tion process is scheduled for the 1st of March 
of 2021, until the 31st of March 2021, beginning 
with the submission of an online application 
form, through the EUIPOs website, along 
with the required documentation that allows 
to check the SME status and determine the 
validation of the application. 

Once the application is validated, the SME 
can apply for a trademark or design within 
30 days of receiving the grant decision, be-
ing the payment of the application fees reim-
bursed within one month. 

In view of the above, the Support Fund for 
Small and Medium-Sized Enterprises, part 
of the Europeans Commission Intellectual 
Property Action Plan, allows the develop-
ment of the Intellectual Property strategies 
of the small and medium-sized enterprises, 
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Para mais esclarecimentos relativamente ao presente tema sugerimos o contacto 
dos Advogados / Agentes Oficiais da Propriedade Industrial 

For more information regarding the current subject we suggest the contact with 
our Lawyers and Official Industrial Property Agents

     Rui Resende 
     ruiresente@rsa-lp.com

     Joana Mata
     joanamata@rsa-lp.com

um desenvolvimento das estratégias de Pro-
priedade Intelectual das pequenas e médias 
empresas europeias, permitindo proteger 
os seus direitos de PI, potencializando a sua 
posição e competitividade no mercado mun-
dial.  

enabling the protections of its IP rights, en-
hancing their position and competitiveness 
in the worldwide market. 
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