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“conhecer o cliente da empresa, tão bem como se conhece a empresa.” 

“(… ) the secret of our success is to understand the expectations of our consumers 

(our clients), as equally well as we know the strategy roles of our organisation(…) 

Deixa de ser imposta a aquisição do título de 
registo, sendo que o documento passa a ser 
adquirido apenas por quem nele tenha efecti-
vo interesse (carácter facultativo do título) e, 
deste modo, cessa a obrigatoriedade de 
pagamento da taxa de título;  
 
• Deixa de ser exigida a apresentação periódi-
ca da declaração de intenção de uso nos 
registos de marcas;  
 
• Deixa de ser necessária a entrega de docu-
mentos em duplicado;  
 
• Deixa de ser exigida a entrega da certidão 
do registo predial para que possa ser incluída 
numa marca a referência a uma propriedade 
rústica ou urbana;  
-Deixa de ser necessária a apresentação de 
uma autorização especial para incluir a ban-
deira nacional num registo, passando o INPI a 
poder zelar pela dignidade do símbolo tradi-
cional;  
 
• Deixa de ser exigido o reconhecimento de 
assinaturas.  
2. Novos requisitos:  
Introduz-se a obrigatoriedade de apresenta-
ção de representações gráficas a cores, sem-
pre que estas sejam reivindicadas.  
 
• Introduz-se a obrigatoriedade de o requeren-
te discriminar os elementos verbais constan-
tes do sinal misto que pretende registar.  
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Enquadramento 

 
 O Decreto-Lei n.º 143/2008 de 25 Julho  , que 
aprova medidas de simplificação e de acesso à 
propriedade industrial, concretizando uma das 
metas do Programa SIMPLEX, sendo que este 
inclui a criação de serviços de “balcão único”, a 
eliminação de formalidades, simplificação de 
procedimentos e a disponibilização de novos 
serviços através da Internet  
Objectivos:  
Simplificação e melhoramento do acesso à 
propriedade industrial, sendo adoptadas, para o 
efeito as seguintes medidas:  
 
1. Redução de prazos para a concessão dos 
registos da propriedade industrial;  
em diversos sectores.  

 
2. Eliminação de formalidades, introduzindo-se 
simplificações nos procedimentos;  
 
3. Promoção do acesso e compreensão do 
sistema da propriedade industrial;  
 
4. Incentivo à inovação 
 
5. Promoção do investimento estrangeiro  
 
Alterações relativas ao processo de registo 
e concessão de MARCAS:  
1. Supressão de exigências:  
Deixa de ser obrigatória a constituição de man-
datário para que os interessados não estabele-
cidos ou domiciliados em Portugal possam agir 
junto do INPI, bastando que indiquem morada 
em Portugal, endereço electrónico ou fax, para 
efeitos de envio de correspondência;  
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  Serviços  

 
 ÁREAS JURÍDICAS 

- Direito do Turismo (Direito Internacional e 
Comunitário do Turismo, Empreendimentos 
Turisticos e Hotelaria) 
- Direito Comercial e das Empresas 
- Litígios Judiciais - (Direito Civil, Direito Públi-
co, Direito Comercial e Direito Penal) 
- Direitos Reais e da Propriedade 

 ÁREAS NÃO JURÍDICAS 

- Gestão do Património, Gestão do Conhecimen-
to, Criação de Imagem, Marcas e Identidade 
E m p r e s a r i a l 
- Gestão e Consultoria de Empresas e Empresas 
T u r i s t i c a s 
- Liderança de Organizações, Empresas e Empre-
sas Turisticas 

 O escritório elabora ainda: 
-Constituição, Modificação e Extinção de Socie-
dades Comerciais; 
-Gestão do Património, Gestão do Conhecimento, 
Criação de Imagem, Marcas e Identidade Empre-
sarial. 

-Pareceres Jurídicos nas diversas áreas do Direito. 

               WWW.FERNANDOMESSIAS.PT  
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Fixa-se o limite temporal para apre-

sentar exposições suplementares, 

antes de proferido despacho . 

 

 
 

EVENTOS 

 CONFERENCIAS  

FM 
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Legal Business 

Awards 2010  

 

 

 

Informa-se  que o Escritorio 

de Advocacia Fernando 

Messias  - Law Office  foi 
convidado para estar pre-
sente Legal Business 
Awards 2010    evento que 
todos os anos se realiza em 
Londres Inglaterra onde se 
distinguem  os  melhores 
escritórios na área dos negó-
cios. 
 
 

  

A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta nota informativa não pode ser reproduzida, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre o assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

 

 3. Redução de Prazos:A notificação das deci-

sões de concessão passa a ser imediata, atra-

vés do Boletim da Propriedade Industrial e do 

envio de sms ou de mensagens de correio 

electrónico; 

-Elimina-se a possibilidade de requerer várias 

prorrogações de prazo para a prática de actos 

no INPI; 

-Elimina-se a possibilidade de apresentar recla-

mações fora do prazo; 

Diminuem-se alguns dos prazos que o INPI 

dispõe para examinar pedidos, nomeadamente 

pedidos de registo de marca ou apreciação de 

pedidos de declaração de caducidade (passou 

para um mês, o prazo de dois meses); 

Diminuem-se os prazos para resposta a algu-

mas notificações do INPI, por exemplo, para a 

resposta de uma recusa provisória ou para 

resposta a um pedido de declaração de caduci-

dade (passou para um mês, o prazo de dois 

meses);  

 

Reduz-se o prazo para declarar a 

prioridade de um registo anterior 

(passou para um mês, o prazo de dois 

meses);  

Deixa de ser obrigatória a realização 

de exame, apenas após a publicação 

do pedido, permitindo a elaboração de 

pré-relatório interno, antes da publica-

ção  

4. Ampliação de Prazos:  

Deixa de existir previsão de prazo 

máximo para emissão de despachos. 

No passado  mês de  Setembro foi 

a p r o v a d a  u m a  p o r t a r i a  ( n . 

º1020/2009) com o objectivo  de 

incentivar a internacionalização  da 

economia portuguesa A Linha de 

Apoio a Internacionalização  de Paten-

tes  esta medida dispõe de uma dota-

ção orçamental que permite apoiar  os 

pedidos de patentes europeias e 

internacionais que sejam apresenta-

 

Por empresas , instituições 

que desenvolvam  activida-

des de investigação  e inven-

tores individuais . 

 

Alarga-se o prazo de sus-

pensão de estudo dos pro-

cessos, facilitando uma 

eventual resolução amigável 

dos litígios.  

Regime transitório: Aos pra-

zos em curso, à data da 

entrada em vigor do DL, 

aplicam-se os prazos ante-

riores, se forem mais longos. 

Legislação pertinente:  

Decreto-Lei n.º 143/2008 de 

25 Julho  Portaria n. 

1020 /2009 de 10 de Setem-

bro  
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Espaço Cultural  
Relembramos o livro Mitos da 

Arte —Antologia de Pintores 

Portugueses Contemporâneos 

(distingue 64 artistas portugue-

ses promovendo a qualidade 

nacional da pintura contemporâ-

nea. Trata-se de relevante 

objecto de estudo da arte 

contemporânea .nacional; Chiado 

Editora, inserido na Colecção: 

Mais que Mil Palavras). 

 
“Red Chocolat” 


