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Na sessão realizada nos dias 16 e 17 de 

Novembro de 2021, o Conselho de Administração do 

Instituto da Propriedade Intelectual da União 

Europeia (vulgarmente conhecido por EUIPO) 

aprovou um novo quadro para o estabelecimento de 

um acordo de contribuição plurianual com a 

Comissão Europeia, no âmbito do Programa do 

Mercado Único, num montante total de 30 milhões de 

Euros por um período de três anos (2022, 2023 e 

2024), e  que tem por objetivo a implementação de 

um novo Fundo de apoio às Pequenas e Médias 

Empresas (PME) a partir de 2022. 

  

Assim o EUIPO disponibilizará, já a partir do próximo 

dia 10 de Janeiro, em conjunto com a Comissão 

Europeia, um novo Fundo de Apoio às PME da 

União Europeia para proteção dos seus Direitos de 

Propriedade Industrial. 

  

Destacamos que as atividades elegíveis para 2022, 

poderão abranger: 

a) Serviços de pré-diagnóstico de Propriedade 

Industrial - “IP scan” (até ao máximo de € 

1500,00 por beneficiário para o total das 

atividades não relacionadas com patentes, 

reembolso de 90% dos custos do serviço). 

 

b) Pedidos de registo de marcas e desenhos ou 

modelos nacionais, regionais e da UE (até 

ao máximo de € 1500,00 por beneficiário 

para o total das atividades não relacionadas 

com patentes, reembolso de 75% do valor 

das taxas de base). 

 

c) Pedidos internacionais de registo de marcas 

e desenhos ou modelos através da OMPI 

(Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual) (até ao máximo de € 1500,00 por 

beneficiário para o total das atividades não 

relacionadas com patentes, reembolso de 

50% do valor das taxas). 

 

d) Pedidos de patentes nacionais (até ao 

máximo de € 750,00, reembolso até 50% do 

valor das taxas de pedidos de patente 

nacionais, até ao montante máximo de 750 

euros por PME beneficiária). 
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O Fundo PME 2022 prevê que as 

candidaturas possam ser apresentadas 

durante todo o ano de 2022, prevendo ainda 

uma agilização dos procedimentos de 

reembolso. 

 

Contamos, muito em breve, enviar 

informação atualizada e mais detalhada 

sobre os processos de candidatura. 

 

João Paulo Mioludo 

joao.mioludo@srslegal.pt  

 

Dalila Simões 

dalila.simoes@srslegal.pt  

 

Esta Newsletter destina-se a ser distribuída entre Clientes e 

Colegas, não devendo a informação nela contida ser usada para 

qualquer outro fim ou reproduzida, no seu todo ou em parte, sem 

a expressa autorização da SRS. Caso deseje obter 

esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos:  

srsglobal@srslegal.pt 
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