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1. CONTEXTO 

Os institutos de Propriedade Industrial (PI) que integram a Rede Europeia de Marcas e 

Desenhos ou Modelos continuam a colaborar no âmbito dos Projetos de Convergência. 

Acordaram agora a terceira Prática Comum em matéria de desenhos ou modelos, a 

décima no cômputo geral, que visa identificar critérios comuns para apreciar a divulgação 

de desenhos ou modelos na Internet e apresentar recomendações.  

 

Esta Prática Comum é tornada pública através da presente Comunicação Comum, com 

o objetivo de fornecer orientações claras e exaustivas para apreciar a divulgação de 

desenhos ou modelos na Internet e, consequentemente, aumentar a transparência, a 

segurança jurídica e a previsibilidade.  

 

Destina-se a servir de referência para o Instituto da Propriedade Intelectual da União 

Europeia (EUIPO), os institutos da propriedade intelectual dos Estados-Membros da UE 

e do Benelux, outras autoridades competentes, associações de utilizadores, 

requerentes, titulares de direitos, representantes e outras pessoas interessadas. 

2. A PRÁTICA COMUM 

O texto que se segue resume as mensagens principais e as declarações essenciais dos 

princípios da Prática Comum. 

 

O texto integral da Prática Comum e todos os exemplos utilizados podem ser consultados 

no final da presente Comunicação. 

 

A fim de avaliar a divulgação de desenhos ou modelos na Internet, são considerados os 

seguintes critérios:  

 

Critério Fontes de divulgação de desenhos ou modelos na Internet  
 
O artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à proteção legal de 
desenhos e modelos, não indica qualquer limitação relativamente ao 
local onde a divulgação deve ocorrer para que se considere que um 
desenho ou modelo foi divulgado ao público. Por conseguinte, em 
geral, um desenho ou modelo pode ser divulgado em qualquer parte 
do mundo, incluindo na Internet. 

Prática Comum 

 

 

As fontes mais comuns de divulgação de desenhos ou modelos na 
Internet são as seguintes:  
 

a) Sítios Web 
 
Existe uma grande variedade de sítios Web em que um 
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desenho ou modelo pode ser divulgado, por exemplo lojas 
online, redes sociais ou bases de dados online.  
 
A Prática Comum recomenda, nomeadamente:  

• Os elementos de prova retirados de um sítio Web devem 
ser apresentados através de uma impressão ou captura 
de ecrã que inclua as informações relevantes nele 
apresentadas.  
 

• Dos elementos de prova apresentados deve constar uma 
imagem clara do desenho ou modelo em causa que 
revele as suas características, a data de divulgação e o 
endereço URL. 

  

• Se as informações forem obtidas através de uma 
impressão, presume-se que a data de impressão é a data 
de divulgação, salvo se for possível determinar uma data 
anterior relevante a partir do conteúdo do documento ou 
de qualquer outro elemento de prova. 

 

• Ao apreciar os elementos de prova de divulgação de um 
desenho ou modelo provenientes de sítios Web, as 
informações relativas ao objetivo e às principais 
características do sítio Web em questão podem ser 
relevantes.   

 
b) Aplicações 

 
A divulgação de desenhos ou modelos pode ser efetuada 
através de aplicações, em especial as associadas a vendas 
online, leilões online, redes sociais, etc.  

 
A Prática Comum recomenda, nomeadamente: 

• Quando as aplicações também possuem uma versão 
para sítios Web, devem ser apresentadas, de 
preferência, as informações relevantes contidas no sítio 
Web. 
 

• Se não estiver disponível nenhuma versão para sítios 
Web, pode ser utilizada como elemento de prova uma 
captura de ecrã de um dispositivo móvel. 

 
c) Mensagens de correio eletrónico 

 
A troca de mensagens de correio eletrónico é amplamente 
utilizada no comércio e pode ser a fonte de divulgação dos 
desenhos ou modelos. 
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A Prática Comum recomenda, nomeadamente:  
 

• Se possível, os elementos de prova da comunicação 
por correio eletrónico devem apresentar uma 
representação do desenho ou modelo, sobretudo 
quando conste do anexo enviado.  
 

• A data relevante para a apreciação da divulgação 
deve estar claramente indicada, especialmente no 
caso de a mensagem de correio eletrónico conter 
referências a várias datas. 

 

• O destinatário e a finalidade da comunicação por 
correio eletrónico devem ser tidos em conta, na 
medida em que podem indicar se a comunicação era 
dirigida aos círculos especializados do setor em 
questão.  

 
d) Partilha de ficheiros 

 
A disponibilização de um ficheiro que incorpore um desenho 
ou modelo através de um sistema de partilha de ficheiros 
(por exemplo, peer to peer (P2P) ou plataformas de 
armazenamento de ficheiros) pode constituir um ato de 
divulgação. 
 
A Prática Comum recomenda, nomeadamente:  
 

• Para provar a divulgação através da partilha de ficheiros, 
devem ser apresentados todos os elementos de prova 
adicionais disponíveis, tais como mensagens de correio 
eletrónico que informem os utilizadores de um novo 
carregamento, etc.  
 

• Se a data de carregamento de um ficheiro na plataforma não 
estiver disponível, a data relevante pode ser comprovada 
mediante a indicação da data em que o ficheiro foi 
efetivamente descarregado por um utilizador.  

Critério Determinação da data relevante de divulgação 
 
Para apreciar a divulgação do desenho ou modelo na Internet é 
necessário determinar a data em que o mesmo foi disponibilizado 
ao público.  

Prática Comum No que diz respeito à data de divulgação relevante, que pode ser 
estabelecida através de vários instrumentos disponíveis, a Prática 
Comum recomenda, nomeadamente:  

• Para efeitos de prova da divulgação de desenhos ou 
modelos, em especial no que diz respeito à data 
relevante, os serviços de arquivo de sítios Web são 
preferíveis aos serviços de motores de busca. 
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• O selo temporal pode ser utilizado como medida de 
precaução, a fim de proteger os elementos de prova da 
divulgação de desenhos ou modelos. 

 

• Se forem necessárias várias etapas para obter 
elementos de prova da divulgação do desenho ou 
modelo, pode aplicar-se um selo temporal a toda a 
sessão de navegação.  

 

• Ao apresentar elementos de prova extraídos com recurso 
a ferramentas de software forense, devem também ser 
apresentadas informações que expliquem a ferramenta, 
a forma como as informações foram obtidas, que tipo de 
informações foram extraídas e qual o conteúdo de que o 
desenho ou modelo foi extraído. 

Critério  Meios de apresentação dos elementos de prova obtidos a partir 
da Internet 
 
A Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 
de outubro de 1998, relativa à proteção legal de desenhos e 
modelos, não indica qualquer forma específica de apresentação dos 
elementos de prova da divulgação de desenhos ou modelos. Em 
geral, pode ser apresentado qualquer meio que possa provar a 
divulgação de um desenho ou modelo. 

Prática Comum Relativamente aos meios de apresentação de elementos de prova 
obtidos na Internet, a Prática Comum recomenda, nomeadamente:  
 

a) Impressões e capturas de ecrã 
 

• Idealmente, as impressões e as capturas de ecrã devem 
conter informações sobre a fonte a partir da qual o 
conteúdo foi obtido (por exemplo, o endereço URL), a 
data relevante e o desenho ou modelo divulgado, não 
devendo as mesmas ser alteradas manualmente. 
 

• No caso de uma impressão ou captura de ecrã 
apresentar várias datas e/ou desenhos ou modelos, 
deverá indicar-se claramente qual é a data ou o desenho 
ou modelo relevantes.  

 

• As imagens apresentadas devem ser precisas e de 
qualidade suficiente para permitir a definição das 
características dos desenhos ou modelos. 

 
b) Imagens e vídeos 

 

• Devem ser fornecidas informações sobre a fonte de onde 
as imagens ou os vídeos que mostram o desenho ou 
modelo foram retirados. 
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• Deve ser estabelecida a data em que uma imagem ou 
um vídeo com um desenho ou modelo foram tornados 
públicos. 

 

• A imagem que mostra o desenho ou modelo pode ser 
apresentada numa impressão ou numa captura de ecrã.  

 

• Pode ser apresentado o próprio vídeo (por exemplo, em 
formato de ficheiro) ou apenas capturas das partes 
pertinentes do vídeo em que o desenho ou modelo seja 
visível. A mera apresentação do URL do vídeo não é 
suficiente.   

 
c) Metadados 

 

• No caso de serem apresentados metadados como 
elementos de prova deverão, de preferência, ser 
fornecidas informações sobre a forma como os mesmos 
foram obtidos, o tipo de informações extraídas e a fonte 
de onde foram retirados.  

 
d) Endereços URL e hiperligações 

 

• No caso de ser apresentado o endereço URL ou uma 
hiperligação, deve ser igualmente fornecida uma 
impressão ou uma captura de ecrã que exiba as 
informações relevantes que constam desse endereço.  

 
e) Declarações escritas 

 

• As informações constantes de declarações escritas, 
prestadas sob juramento ou de outra forma solene, 
devem ser apoiadas por elementos de prova adicionais, 
como impressões ou capturas de ecrã, que mostrem as 
informações relevantes para a divulgação (por exemplo, 
desenho ou modelo, data de divulgação, etc.). 

Critério Exceções à divulgação do desenho ou modelo na Internet 
 
Uma vez provada a divulgação de um desenho ou modelo, 
presume-se que esse desenho ou modelo foi disponibilizado ao 
público. Tendo em conta a natureza global da Internet, de um modo 
geral, os conteúdos online estão disponíveis em todo o mundo.  
 
Apenas em determinadas circunstâncias pode considerar-se que  
conteúdos que tenham sido divulgados não chegaram 
razoavelmente ao conhecimento dos círculos especializados do 
setor em questão que operam na União Europeia. Tal pode ocorrer 
devido a certas restrições, que se prendem com a acessibilidade ou 
com a possibilidade de encontrar informações na Internet.  
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A fim de refutar a presunção de divulgação, estas exceções à 
divulgação do desenho ou modelo têm de ser provadas mediante a 
apresentação dos respetivos elementos de prova. 

Prática Comum No que diz respeito às exceções à divulgação do desenho ou 
modelo na Internet, a Prática Comum estabelece, nomeadamente: 
 

• De um modo geral, a restrição do acesso a um círculo 
limitado de pessoas mediante proteção por palavra-passe ou 
a subordinação do acesso a pagamento, não impedem que 
um desenho ou modelo divulgado numa página Web, numa 
aplicação ou numa plataforma de partilha de ficheiros 
constitua estado da técnica anterior.  
 

• Consoante o setor em questão, as línguas podem afetar a 
possibilidade de os círculos especializados que operam na 
União Europeia terem conhecimento da divulgação de um 
desenho ou modelo na Internet. 
 

• Ao apreciar o grau de probabilidade de um desenho ou 
modelo ser encontrado na Internet, deve considerar-se se 
uma determinada fonte de divulgação estava tecnicamente 
acessível. Além disso, os hábitos ou comportamentos 
específicos dos círculos especializados do setor em causa 
no decurso normal das suas atividades devem igualmente 
ser tidos em conta, quando se procura determinar se teria 
sido possível encontrar as informações relevantes na 
Internet. 

 

• O bloqueio geográfico pode ser outro fator suscetível de 
afetar a acessibilidade das informações na Internet aos 
círculos especializados que operam na União Europeia. 
 

• As situações em que o desenho ou modelo tenha sido 
divulgado em condições implícitas ou explícitas de 
confidencialidade não constituem divulgação. 

 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO 

 

À semelhança de Práticas Comuns anteriores, a presente Prática Comum produz efeitos 

três meses após a data de publicação da presente Comunicação Comum. 

 

Os institutos responsáveis pela implementação podem publicar informações adicionais 

nos seus sítios Web. 

 

Lista de institutos responsáveis pela implementação  

  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP10_Implementations_table.pdf
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 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Objetivo do presente documento 

 

Este documento tem por objetivo identificar critérios comuns para avaliar a divulgação de 
desenhos ou modelos na Internet e apresentar recomendações sobre esta matéria (a seguir 
designadas «prática comum»). 
 
Destina-se a servir de referência para o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia 
(a seguir designado «EUIPO»), para os institutos da propriedade intelectual dos Estados-
Membros da UE e do Benelux, outras autoridades competentes, associações de utilizadores, 
requerentes, titulares de direitos, representantes e outras pessoas interessadas. 
 
A prática comum será amplamente divulgada e ficará facilmente acessível. Fornece orientações 
claras e abrangentes em matéria de apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na 
Internet e foi concebida para ser de aplicação geral e para cobrir a maior parte dos casos. Embora 
os elementos de prova devam ser sempre avaliados casuisticamente, é importante que em toda 
a União Europeia sejam observados os mesmos critérios na apreciação da divulgação de 
desenhos ou modelos na Internet. 
 

1.2 Contexto do projeto 

 

Em dezembro de 2015, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote de reformas 
sobre a marca da União Europeia. O pacote continha duas propostas legislativas, a saber, o novo 
Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, 
sobre a marca da União Europeia (a seguir designado «Regulamento» ou «RMUE») e a Diretiva 
(UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho (a seguir designada «Diretiva» ou 
«DMUE»), que tem por objetivo aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de 
marcas. A par das novas disposições sobre questões substantivas e processuais, os textos 
estabelecem uma base jurídica mais sólida para o trabalho de cooperação. Nos termos do 
artigo 151.º do RMUE, a cooperação com os institutos de propriedade intelectual dos Estados-
Membros com vista à promoção da convergência de práticas e instrumentos nos domínios das 
marcas e desenhos ou modelos tornou-se uma atribuição central do EUIPO; o artigo 152.º do 
RMUE determina, explicitamente, que esta cooperação abrange a criação de normas de exame 
comuns e a adoção de práticas comuns. 
 
Com base neste quadro legislativo, o Conselho de Administração do EUIPO aprovou, em junho 
de 2016, o lançamento dos projetos de cooperação europeia. Refletindo as diferentes atividades 
previstas no RMUE, os projetos foram concebidos para reforçar os êxitos do passado e, ao 
mesmo tempo, melhorar processos e alargar o âmbito da colaboração. 
 
No domínio da convergência, incluiu um projeto dedicado especificamente à identificação e à 
análise de potenciais iniciativas de harmonização. O projeto analisou as práticas em matéria de 
marcas, desenhos ou modelos dos institutos de propriedade intelectual dos Estados-Membros, 
a fim de detetar domínios em que existia divergência e, através de uma avaliação do impacto 
provável, da viabilidade do seu âmbito, das restrições legais existentes, dos níveis de interesse 
entre os utilizadores e da exequibilidade para os institutos de propriedade intelectual dos 
Estados-Membros, determinou os domínios em que uma prática comum seria mais benéfica para 
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as partes interessadas. A análise foi realizada em ciclos, tendo cada ciclo resultado na 
recomendação do lançamento de um novo projeto de convergência. 
 
A prática comum descrita no presente documento prende-se com o terceiro projeto de 
convergência lançado pelo Conselho de Administração, que é o décimo em termos absolutos. 
PC10: «Critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na Internet» foi 
um dos projetos recomendados para lançamento na sequência do segundo ciclo de análise da 
convergência, que incluiu uma análise das práticas em matéria de desenhos ou modelos.. 
 

1.3 Âmbito da prática 

 
Devido ao crescimento do comércio eletrónico e ao aumento das operações comerciais 
realizadas através da Internet, a divulgação dos desenhos ou modelos é cada vez mais efetuada 
através deste canal de comunicação, o que origina questões relativamente à forma de provar 
divulgações efetuadas por esta via. Esta questão é particularmente pertinente na medida em que 
os conteúdos colocados na Internet são considerados como geralmente acessíveis ao público. 
 
O projeto PC10 foi lançado em 2017 com o objetivo de assegurar clareza, coerência e 
harmonização na apreciação dos elementos de prova destinados a demonstrar a divulgação de 
desenhos ou modelos na Internet. 
 
O grupo de trabalho do projeto, composto por representantes de seis institutos de propriedade 
intelectual dos Estados-Membros, do EUIPO, de três associações de utilizadores e um 
representante do Instituto Europeu de Patentes (a seguir designado «IEP»), colaborou 
estreitamente para definir os princípios da prática comum, com base na jurisprudência constante 
e nas práticas existentes e tendo em conta as reações recebidas de institutos de propriedade 
intelectual dos Estados-Membros, de institutos de propriedade intelectual de países terceiros e 
de associações de utilizadores. 
 
O resultado consiste num conjunto de critérios para apreciação da divulgação de desenhos ou 
modelos na Internet e respetivas recomendações. A prática comum abrange aspetos que vão 
desde os tipos de elementos de prova admissíveis para apresentar as informações obtidas na 
Internet, a recomendações específicas relacionadas com a apresentação dos elementos de 
prova obtidos em sítios Web de redes sociais, meios de comunicação social online, aplicações 
ou outras fontes online. 
 
Este documento tem em consideração a presunção de que um desenho ou modelo foi divulgado 
ao público se tiver sido publicado na sequência do registo ou em qualquer outra circunstância, 
apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou de outro modo divulgado, e tem 
igualmente em conta as exceções relativas à divulgação de um desenho ou modelo na Internet. 
Na elaboração do presente documento foram tidas em conta, sempre que possível, tecnologias 
emergentes e futuras. 
 
Em termos práticos, a prática comum define os critérios para apreciação da divulgação de 
desenhos ou modelos na Internet e formula recomendações sobre os seguintes aspetos: 
 

• Possíveis fontes de divulgação de desenhos ou modelos na Internet; 

• Tipos de elementos de prova utilizados para comprovar a divulgação na Internet; 

• Diferentes meios para determinar a data de divulgação; 

• Exceções à divulgação de desenhos ou modelos na Internet. 
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A prática comum destina-se a ser aplicada independentemente do procedimento em causa (por 
exemplo, na análise oficiosa da novidade, em processos de declaração de nulidade e de 
anulação) ou do estatuto do desenho ou modelo (ou seja, registado ou não registado). Por 
conseguinte, pode também servir de orientação para os criadores ou outros titulares de direitos 
aquando da divulgação dos seus desenhos ou modelos na Internet ou da prova dessa 
divulgação. 
 
Importa, contudo, notar que a apreciação do conceito de «círculos especializados do setor em 
questão» previsto no artigo 6.º da Diretiva 98/71/CE relativa à proteção legal de desenhos e 
modelos (a seguir designada «Diretiva de Desenhos e Modelos») está excluída do âmbito de 
aplicação do presente projeto. 
 
No final do presente documento, apresenta-se um glossário (anexo) com o objetivo de definir os 
termos utilizados ao longo da prática comum. Os termos correspondentes que surgem no texto, 
sublinhados e em carateres de cor azul, têm hiperligação para o glossário1. 

 

  

                                                      
1 Quando o presente documento for lido em formato digital, os leitores podem aceder à definição correspondente 

fazendo «Ctrl + clique» sobre os termos indicados. Para voltar ao ponto de leitura, prima «Alt + seta para a esquerda» 
no teclado. 
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 A PRÁTICA COMUM 
 

2.1 Conceitos fundamentais 

 

Um desenho ou modelo será protegido na medida em que seja novo e possua caráter singular2. 
Será considerado novo se nenhum desenho ou modelo idêntico tiver sido previamente divulgado 
ao público e terá caráter singular se a impressão global que suscita no utilizador informado diferir 
da impressão global suscitada nesse utilizador por qualquer desenho ou modelo anteriormente 
divulgado3. Assim, a divulgação pode ser relevante para apreciar se um desenho ou modelo 
cumpre os requisitos de proteção. 
 
Na apreciação da divulgação do desenho ou modelo na Internet, deve ser tido em consideração 
o critério estabelecido no artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva de Desenhos e Modelos, que implica uma 
análise em duas etapas. A saber, considera-se que um desenho ou modelo foi divulgado ao 
público (i) se tiver sido publicado na sequência do registo ou em qualquer outra circunstância, 
apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, (ii) 
exceto se estes factos não puderem razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos 
especializados do setor em questão que operam na União Europeia, no decurso da sua atividade 
corrente4. 
 
Além disso, podem aplicar-se outras exceções previstas no artigo 6.º da Diretiva de Desenhos e 
Modelos nos casos em que não se considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público, 
nomeadamente quando for divulgado (i) sob condição de confidencialidade; (ii) pelo criador, pelo 
seu sucessor ou por um terceiro, na sequência de informações fornecidas ou de medidas 
tomadas pelo criador ou pelo seu sucessor durante o período de 12 meses anterior à data do 
pedido ou à data de prioridade; (iii) em resultado de um abuso em relação ao criador. 
 
Existe a presunção geral de que um desenho ou modelo foi divulgado ao público se for 
estabelecido que ocorreu uma divulgação, salvo se for demonstrado que são aplicáveis as 
exceções supramencionadas. 
 
Na apreciação de uma divulgação de um desenho ou modelo na Internet, devem ser tidos em 
consideração os três aspetos fundamentais seguintes: 
 

(i) A fonte em que o desenho ou modelo foi divulgado na Internet 
 
Em geral, um desenho ou modelo pode ser divulgado em qualquer parte do mundo, incluindo na 
Internet5. Aquando da apreciação da divulgação de desenhos ou modelos na Internet, deve ter-
se em conta o seguinte: 
 

- possíveis fontes onde a divulgação de desenhos ou modelos pode ter lugar, por exemplo, 
sítios Web, partilha de ficheiros, etc.; 

- especificidades da fonte de divulgação. 
 

                                                      
2 Artigo 3.º, n.º 2, da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à 

proteção legal de desenhos e modelos. 
3 Artigos 4.º e 5.º da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de outubro de 1998, relativa à 

proteção legal de desenhos e modelos. 
4 14/03/2018, T-651/16, Calçado, EU:T:2018:137, n.º 48. 
5 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, n.º 33. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0071


 
 
   

13 
 

(ii) O desenho ou modelo divulgado 
 
Um desenho ou modelo que seja divulgado na Internet faz parte do estado da técnica anterior. 
Por norma, é irrelevante o facto de um desenho ou modelo ter sido divulgado como marca, obra 
protegida por direitos de autor, patente, modelo de utilidade ou outro6. 
 
A Internet oferece inúmeras possibilidades de provar a divulgação de um desenho ou modelo. 
Neste contexto, devem ser tidos em conta os seguintes aspetos: 
 

- meios de apresentação dos elementos de prova obtidos na Internet (por exemplo, 
impressões, hiperligações, declarações sob compromisso de honra, etc.); 
 

- representação e identificação do desenho ou modelo divulgado nos elementos de prova 
obtidos na Internet. 

 
(iii) A data em que o desenho ou modelo foi divulgado na Internet 

 
Aquando da apreciação da divulgação do desenho ou modelo na Internet, é crucial determinar a 
data em que o mesmo foi divulgado ao público (a seguir designada «data relevante»). 
 
Fazer prova da data relevante pode suscitar uma série de questões, nomeadamente: 
 

- como determinar a data relevante quando não é indicada qualquer data na fonte da 
Internet; 
 

- como determinar a data relevante de divulgação quando os elementos de prova 
apresentam várias datas; 

 
- como determinar a data relevante quando a data indicada é o período de tempo (por 

exemplo, número de minutos, horas, dias, semanas ou meses) decorrido desde que as 
informações foram publicadas (data relativa), e não a data e a hora exatas de publicação 
(data absoluta). 

 

2.2 Fontes de divulgação 

 

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva de Desenhos e Modelos, considera-se que um 
desenho ou modelo foi divulgado ao público se tiver sido publicado na sequência do registo ou 
em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição, utilizado no comércio ou 
divulgado de qualquer outro modo. 
 
Importa notar que a disposição supramencionada se limita a dar exemplos de possíveis formas 
de divulgação (como ilustram as expressões utilizadas, «publicados na sequência do registo ou 
em qualquer outra circunstância», «apresentados numa exposição», «utilizados no comércio»), 
não apresentando uma lista exaustiva de tais factos («divulgados de qualquer outro modo»). 
Acresce que não existe qualquer limitação quanto ao local em que uma divulgação deve ter lugar 
para que um desenho ou modelo seja considerado disponibilizado ao público. 
 
As fontes mais comuns de divulgação de desenhos ou modelos na Internet são as seguintes: 
 

                                                      
6 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Chapéus de chuva, EU:T:2015:310, n.º 24. 
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- Sítios Web; 
- Aplicações; 
- Mensagens de correio eletrónico; 
- Partilha de ficheiros. 

 
A fonte de divulgação de um desenho ou modelo na Internet deve ser devidamente identificada 
nos elementos de prova apresentados. 
 
Deve ser tido em conta o facto de a apresentação das informações obtidas a partir das fontes 
supramencionadas poder variar, pelo que estas fontes são abordadas separadamente nas 
secções seguintes. 
 

2.2.1 Sítios Web 

 

A Internet disponibiliza uma grande diversidade de sítios Web, nomeadamente privados, 
empresariais, institucionais ou organizacionais. De entre estes, destacam-se os tipos a seguir 
identificados, devido às especificidades que devem ser tidas em conta na apreciação do seu 
conteúdo para efeitos de divulgação de desenhos ou modelos: 
 

- Plataformas de comércio eletrónico; 
- Bases de dados online; 
- Redes sociais. 

 

2.2.1.1 Plataformas de comércio eletrónico 

  
O crescimento constante do comércio eletrónico está a transformar os hábitos comerciais, 
sobretudo no setor retalhista. Muitos dos sítios Web existentes são dedicados a várias formas 
de comércio eletrónico, como o comércio retalhista online, os leilões online, os mercados online 
e o marketing online. 
 
A oferta de um produto para venda numa loja online ou a sua apresentação num catálogo online 
é considerada, normalmente, uma divulgação de um desenho ou modelo incorporado nesse 
produto. Na prática, um número crescente de desenhos ou modelos é disponibilizado ao público 
através da sua apresentação em sítios Web dedicados ao comércio eletrónico. 
 

2.2.1.2 Bases de dados online 

 
Para efeitos do presente documento, entende-se por bases de dados online as que contenham 
informações sobre os direitos de propriedade intelectual pertinentes para a apreciação da 
divulgação dos desenhos ou modelos, independentemente do facto de serem geridas por 
autoridades públicas ou por entidades privadas. 
 
A publicação de um desenho ou modelo numa base de dados gerida por autoridades públicas 
constitui uma divulgação que, em princípio, não pode ser refutada com base nas exceções à 
divulgação abordadas na secção 2.5 do presente documento.  
 
Tal inclui, por exemplo, as publicações online de pedidos ou registos de desenhos ou modelos, 
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marcas ou patentes por parte dos institutos de propriedade intelectual7. 
 
Por outro lado, a apreciação de uma divulgação efetuada numa base de dados gerida por uma 
entidade privada não é diferente da aplicável aos sítios Web em geral. 
 

2.2.1.3 Redes sociais 

 
Os meios de comunicação social online alteraram significativamente a forma como as 
informações são criadas e partilhadas. A Internet disponibiliza vários serviços desta natureza. 
Para efeitos de divulgação de desenhos ou modelos, os serviços de comunicação online mais 
relevantes são os serviços relacionados com meios de comunicação social, mais concretamente 
as redes sociais, os blogues e os vlogues. 
 
As redes sociais são amplamente utilizadas pelos criadores para partilhar o seu trabalho, bem 
como pelas empresas para apresentar novos produtos, etc. 
 
As redes sociais caracterizam-se, nomeadamente, pelo facto de os seus conteúdos serem 
criados pelos utilizadores e de a divulgação das informações poder ser muito rápida e 
abrangente. Na apreciação da divulgação de desenhos ou modelos em vários serviços de redes 
sociais, podem assumir relevância aspetos como o objetivo ou a natureza da divulgação. Além 
disso, alguns serviços de redes sociais oferecem a possibilidade de recuperar informações 
históricas ou mesmo de pesquisar conteúdos. Noutros casos, os conteúdos podem estar 
disponíveis apenas durante um curto período de tempo. 
 
Importa notar que, além dos tipos de sítios Web referidos, as recomendações que se seguem 
podem ser igualmente aplicáveis a outros sítios Web não especificamente abordados na prática 
comum. 
 
Recomendações: 
 

• Os elementos de prova retirados de um sítio Web devem ser apresentados com recurso 
a uma impressão ou uma captura de ecrã que inclua as informações relevantes nele 
apresentadas. 

 

• Dos elementos de prova apresentados deve constar uma imagem clara do desenho ou 
modelo em causa, que revele as suas características, a data de divulgação e o endereço 
URL. 
 

• Se as informações forem obtidas através de uma impressão, presume-se que a data de 

impressão é a data de divulgação, salvo se uma data anterior relevante puder ser 
determinada a partir do conteúdo do documento ou de qualquer outro elemento de prova. 

 

• Aquando da apreciação dos elementos de prova da divulgação de um desenho ou modelo 
em determinados sítios Web (por exemplo, lojas online, redes sociais), as informações 
relativas à finalidade e às principais características do sítio Web em causa podem assumir 
relevância na apreciação a empreender. 

 

                                                      
7 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, UE:T:2010:541, n.º 20; 15/10/2015, T-251/14, Portas (partes de), 

UE:T:2015:780, n.º 22. 
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2.2.2 Aplicações 

 
Uma parte considerável da atividade online implica a utilização de aplicações (por exemplo, 
vendas a retalho online, leilões online, redes sociais, mensagens instantâneas, etc.). Em 
consequência, este suporte deve ser tido em conta para efeitos de apreciação da divulgação dos 
desenhos ou modelos. 
 
Importa notar que alguns sítios Web detêm também uma versão de aplicação para dispositivos 
móveis. Com efeito, é prática comum os proprietários de sítios Web criarem uma versão de 
aplicação para dispositivos móveis do seu sítio Web que seja mais facilmente acessível em tais 
dispositivos. 
 
Em termos de divulgação de desenhos ou modelos, as aplicações e os sítios Web podem 
disponibilizar os mesmos conteúdos relevantes (ou seja, a data e o desenho ou modelo) de forma 
relativamente semelhante. A principal diferença entre as aplicações e os sítios Web não reside, 
pois, nos conteúdos, mas na apresentação das informações relevantes. 
 
A demonstração da divulgação de desenhos ou modelos em aplicações que não tenham uma 
versão em sítio Web pode ser mais complexa, nomeadamente devido: 
 

- à dificuldade em obter elementos que comprovem que um desenho ou modelo foi 
divulgado através de uma aplicação quando as informações apresentadas são 
temporárias e podem não ser recuperáveis após um determinado período de tempo; 
 

- à capacidade limitada dos serviços de arquivo da Web para recolher dados históricos de 
aplicações; 

 
- à possibilidade limitada de criar uma versão impressa das informações apresentadas nas 

aplicações. 
 

Recomendações: 
 

• Quando as aplicações detêm igualmente uma versão em sítio Web, é aconselhável 
extrair as informações pertinentes do sítio Web. 

 

• Se não estiver disponível uma versão em sítio Web, pode ser utilizado como elemento 
de prova uma captura de ecrã de um dispositivo móvel. 

 

• Quando as informações relevantes são apresentadas numa captura de ecrã obtida a 
partir de uma aplicação, presume-se que a data da captura de ecrã é a data da 
divulgação, salvo se for possível determinar uma data relevante anterior a partir do 
conteúdo da captura de ecrã em causa ou de quaisquer outros elementos de prova. 

 

• Aquando da apreciação dos elementos de prova da divulgação de desenhos ou 
modelos obtidos a partir de determinadas aplicações (por exemplo, as utilizadas para 
compras, redes sociais, etc.), as informações relativas à finalidade e às principais 
características da aplicação em causa podem ser pertinentes para apreciar a 
disponibilidade do desenho ou modelo. 
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2.2.3 Mensagens de correio eletrónico 

 
As mensagens de correio eletrónico podem ser outra fonte de divulgação de desenhos ou 
modelos na Internet. Tradicionalmente, uma mensagem de correio eletrónico é considerada 
correspondência privada. Contudo, as mensagens de correio eletrónico também são 
amplamente utilizadas no comércio eletrónico. 
 
Uma mensagem de correio eletrónico destinada a promover um produto, mesmo junto de um 
círculo limitado de pessoas, não deve ser considerada correspondência privada. Por exemplo, 
uma mensagem de correio eletrónico enviada por um produtor de um determinado produto a 
retalhistas selecionados com a proposta de o comercializar é, em princípio, considerado um ato 
de divulgação do desenho ou modelo incorporado nesse produto. Por conseguinte, aquando da 
apreciação da divulgação de desenhos ou modelos através de uma comunicação por correio 
eletrónico, o que deve ser considerado é o conteúdo, e não a forma, da mensagem de correio 
eletrónico8. 
 
Acresce que os dados que as mensagens de correio eletrónico normalmente contêm podem 
fornecer indicações preciosas para a apreciação da divulgação de desenhos ou modelos. Por 
exemplo, a data de «enviado» ou «recebido» pode determinar a data do facto de divulgação e 
os endereços dos destinatários podem ajudar a determinar se a comunicação era dirigida aos 
círculos especializados em causa. 
 
Importa notar que as mensagens de correio eletrónico geralmente contêm pedidos de 
confidencialidade. Contudo, a sua eficácia deve ser avaliada com prudência. Por exemplo, o 
conteúdo, os destinatários e a finalidade das mensagens de correio eletrónico podem afetar a 
veracidade de tais pedidos (ver secção 2.5.5 infra). 
 

Recomendações: 
 

• Se possível, os elementos de prova da comunicação por correio eletrónico devem 
apresentar uma representação do desenho ou modelo, sobretudo quando este 
constava do anexo enviado. 

 

• A data relevante para a apreciação da divulgação deve estar claramente indicada, 
especialmente no caso de a mensagem de correio eletrónico conter referências a 
várias datas. 

 

• Os destinatários e a finalidade da comunicação por correio eletrónico devem ser tidos 
em conta, na medida em que podem indicar se a comunicação era dirigida aos 
círculos especializados do setor em causa. Mesmo que a lista de destinatários seja 
confidencial, o conteúdo da mensagem de correio eletrónico pode ainda ajudar a 
determinar se esta constituía uma comunicação privada ou se era destinada a um 
público mais vasto9. 

 

• A veracidade do pedido de confidencialidade que conste de uma mensagem de 
correio eletrónico deve ser avaliada tendo em conta o conteúdo, os destinatários e a 
finalidade da mensagem de correio eletrónico. 

 

                                                      
8 27/02/2018, T-166/15, Estojo para telemóvel, EU:T:2018:100, n.º 93. 
9 27/02/2018, T-166/15, Estojo para telemóvel, EU:T:2018:100, n.º 93. 
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2.2.4 Partilha de ficheiros 

 
A disponibilização de um ficheiro que integre um desenho ou modelo através de um sistema de 
partilha de ficheiros constitui, em princípio, um ato de divulgação. 
 
Para efeitos do presente documento, foram tidos em conta dois dos serviços mais comuns para 
a partilha de ficheiros, a saber, a partilha de ficheiros entre pares (peer to peer - P2P) e o 
alojamento de ficheiros. 
 
Estes serviços são semelhantes, na medida em que, em ambos os casos, os ficheiros disponíveis 
para descarregamento constam identificados uma plataforma de partilha e, se seguirem as 
respetivas hiperligações, os utilizadores podem descarregá-los. 
 
A principal diferença entre ambos é essencialmente de natureza técnica. No caso da partilha de 
ficheiros P2P, os ficheiros são descarregados diretamente do computador de um utilizador para 
outro, enquanto no caso do alojamento de ficheiros estes têm primeiro de ser carregados na 
plataforma de partilha. 
 
Importa notar que, em princípio, o conteúdo dos ficheiros partilhados através de qualquer dos 
sistemas acima referidos apenas é visível para os utilizadores após o descarregamento e a 
abertura dos ficheiros. Em consequência, aquando da apreciação da divulgação dos desenhos 
ou modelos através de sistemas de partilha de ficheiros, devem ser tidos em conta dois aspetos 
essenciais: 
 

- O estabelecimento da ligação entre o conteúdo do ficheiro que contém um desenho 
ou modelo e a referência do ficheiro no sistema de partilha de ficheiros; 

- A determinação da data relevante. 
 
Para provar a divulgação de um desenho ou modelo através da partilha de ficheiros, não é 
suficiente a mera apresentação de uma impressão da plataforma que mostre o ficheiro indexado, 
é necessário estabelecer a ligação entre o ficheiro indexado e o respetivo conteúdo. 
 
Os elementos de prova devem indicar igualmente a data de divulgação. Em geral, a data de 
disponibilização do ficheiro para partilha é considerada a data de divulgação, salvo se se provar 
que não foi descarregado qualquer ficheiro através da hiperligação correspondente. No caso de 
não ser indicada a data em que o ficheiro foi disponibilizado, a data em que o mesmo foi 
efetivamente descarregado é considerada a data relevante. 
 
Importa notar que o facto de alguns sistemas de partilha de ficheiros limitarem o acesso por meio 
de uma palavra-passe ou estarem sujeitos ao pagamento de uma taxa não impede, em princípio, 
que um desenho ou modelo seja considerado divulgado (ver secção 2.5.1 infra). 
 

Recomendações: 
 

• Para provar a divulgação através da partilha de ficheiros, é aconselhável apresentar 
todos os elementos de prova adicionais disponíveis, como, por exemplo, mensagens 
de correio eletrónico a informar os utilizadores do carregamento de um novo ficheiro, 
etc. 
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• Se a data de carregamento de um ficheiro na plataforma não estiver disponível, a data 
relevante pode ser comprovada mediante a indicação da data em que o ficheiro foi 
efetivamente descarregado por um utilizador. 

 

• Para provar a ligação entre o conteúdo de um ficheiro e a sua referência de indexação 
na plataforma, podem ser utilizados os selos temporais gerados por computador (ver 
secção 2.3.2 infra) ou recorrer-se a serviços de notariado. 

 

2.3 Determinação da data relevante de divulgação 

 

O outro critério necessário para avaliar a divulgação de um desenho ou modelo é a determinação 
da data de divulgação, ou seja, a data em que o desenho ou modelo foi disponibilizado ao público. 
 
A secção anterior sobre as fontes de divulgação na Internet aborda os aspetos a ter em conta na 
determinação da data relevante de cada fonte específica em que a divulgação pode ocorrer. A 
presente secção faculta uma lista não exaustiva de ferramentas suscetíveis de ajudar a 
determinar a data em que um desenho ou modelo foi disponibilizado na Internet. 
 

2.3.1 Datas fornecidas por motores de busca e por serviços de arquivo de sítios Web 

 
A data de divulgação pode ser determinada com recurso aos dados relevantes fornecidos pelos 
motores de busca e pelos serviços de arquivo de sítios Web. 
 
Os motores de busca permitem aos utilizadores pesquisar informações relativas a um período 
de tempo específico (ver indicação «A» no exemplo 1 infra)10. Os resultados obtidos podem 
constituir uma indicação preliminar da disponibilização online do conteúdo em causa. Contudo, 
para provar a divulgação, a data relevante deve ser corroborada por informações adicionais, de 
preferência as datas que constam dos conteúdos dos sítios Web enumerados nos resultados da 
pesquisa. 
  

                                                      
10 Alguns motores de busca armazenam temporariamente informações – ou cache — de sítios Web. Para o efeito, 

utilizam um programa designado «programa rastreador» (web crawler), que percorre a Internet, visita os sítios Web 
possíveis e armazena, num índice, informações (como a data de publicação ou de criação do sítio ou dos seus 
conteúdos) sobre essas páginas Web. 
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Exemplo 1 
 
Devido às limitações a seguir referidas, os motores de busca devem ser encarados com 
prudência. Em primeiro lugar, quando se pesquisa num determinado período de tempo (ver 
indicação «A» no exemplo 2), a data obtida pode não ser necessariamente a data em que o 
conteúdo em causa foi publicado (ver indicação «C» no exemplo 2), mas sim a data em que a 
ferramenta armazenou em cache ou identificou o sítio Web em causa (ver indicação «B» no 
exemplo 2). Em segundo lugar, o conteúdo de um sítio Web que apresenta um desenho ou 
modelo pode não estar relacionado com a data indicada, mas antes com a versão mais recente 
desse sítio Web. 
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Quando entra no sítio Web correspondente, que contém a imagem, verifica que a data de 

divulgação da imagem é 23 de março de 2016. 

 

 
 

 
Exemplo 2 
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Pelo contrário, os serviços de arquivo de sítios Web (como o «WayBack Machine») podem 
constituir uma ferramenta preciosa para comprovar a data de divulgação. 
 
Os WayBack Machines facultam acesso a sítios Web arquivados ou a partes dos mesmos, tal 
como eram num determinado momento («capturas») (ver indicação «A» no exemplo 3 infra). 
Também os arquivos de sítios Web oferecem a possibilidade de visualizar e navegar nesses 
sítios Web. 
 
Não obstante, aquando da apreciação dos elementos de prova obtidos em serviços de arquivo 
de sítios Web, devem ser tidos em conta os seguintes aspetos: 
 

- acesso limitado aos conteúdos do sítio. Por exemplo, pode não ser possível arquivar o 
conteúdo protegido por uma palavra-passe ou os proprietários de sítios Web podem 
bloquear os sistemas de arquivo de modo a impedir o acesso ao seu conteúdo (ou seja, 
a exclusão de robôs); 
 

- remoção de conteúdos. Os proprietários de sítios Web têm o direito de requerer a 
remoção dos conteúdos arquivados; 

 
- atualizações esporádicas. Os sítios Web não são arquivados de cada vez que são 

atualizados ou alterados, mas unicamente quando os programas rastreadores (web 
crawlers) os visitam. A regularidade dessas visitas depende da popularidade do sítio. 
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Exemplo 3: 
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Recomendações: 
 

• Para provar a divulgação dos desenhos ou modelos, é aconselhável utilizar serviços 
de arquivo de sítios Web em vez de serviços de motores de busca. 

 

• É importante ter em conta o facto de, ao navegar no sítio Web arquivado, diferentes 
partes desse sítio poderem estar relacionadas com diferentes datas. 

 

2.3.2 Informações sobre os selos temporais gerados por computador 

 

Um selo temporal eletrónico atribui uma hora exata a um ficheiro, uma mensagem, uma 
transação, uma imagem, etc., provando que o conteúdo existia num dado momento. 
 
Estão disponíveis vários serviços que fornecem selos temporais. Alguns desses serviços são 
reconhecidos pela Comissão Europeia como cumprindo os requisitos do Regulamento (UE) 
n.º 910/2014 relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as transações 
eletrónicas no mercado interno (a seguir designado «Regulamento eIDAS»11). Os prestadores 
desses serviços podem emitir selos temporais qualificados. 
 
A Comissão Europeia disponibiliza ao público a lista europeia de prestadores qualificados de 
serviços de selos temporais12. 
 

Um selo temporal qualificado emitido num Estado-Membro é reconhecido como tal em todos os 
Estados-Membros. Além disso, beneficia da presunção da exatidão da data e da hora que indica 
e da integridade dos dados aos quais a data e a hora estão associadas13. 
 
O selo temporal pode proteger o conteúdo de uma captura de ecrã ou de uma impressão (ver 
indicações «A» nos exemplos 4 e 5 infra) contra a possibilidade de ser posteriormente alterado 
ou removido da sua fonte original. Além disso, este tipo de prova não está sujeito a quaisquer 
limitações territoriais. 
 
Sempre que é solicitado um selo temporal para um sítio Web específico, o serviço fornece um 
certificado que comprova que os conteúdos a que foi aposto o selo temporal, como o endereço 
URL e a data, estavam relacionados com esse sítio Web no momento da aposição do selo 
temporal (ver indicação «A» no exemplo 5 e indicações «A» e «B» no exemplo 6 infra). 
 
O selo temporal pode ser aposto tanto em sítios Web estáticos como em sessões de navegação. 
 
Aquando da aposição de selos temporais em sítios Web estáticos, em geral, o serviço que 
procede à aposição do selo, emite um certificado digital do qual constam os conteúdos visíveis 
num URL específico num determinado momento, indicando a data e a hora exatas. Este tipo de 
selo temporal serve para garantir que a captura de ecrã apresentada não foi alterada, uma vez 
que o certificado, assinado digitalmente e com selo temporal, inclui a informação visual fornecida 
pelo URL e o código HTML em anexo ao certificado. 
 

                                                      
11 Regulamento (UE) n.º 910/2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 
transações eletrónicas no mercado interno (Regulamento eIDAS), adotado em 23 de julho de 2014 e que 

revoga a Diretiva 1999/93/CE. 
12 Lista aprovada: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ 
13 Artigo 41.º do Regulamento eIDAS (910/2014). 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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Aposição de selo temporal num sítio Web estático 
 

 

Exemplo 4 
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Aposição de selo temporal num sítio Web estático: o certificado 

 

Exemplo 5 
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A aposição de um selo temporal em sessões de navegação (ou «páginas Web dinâmicas») 
permite aos utilizadores apor o selo temporal em várias capturas de ecrã ou gravar um vídeo de 
uma sessão de navegação na Internet, que são certificados por um certificado assinado e com 
selo temporal que contém as informações do vídeo e das capturas de ecrã obtidas durante a 
sessão de navegação (ver indicações «A» e «B» no exemplo 6 infra). 
 
Aposição de selo temporal numa sessão de navegação 
 

 
 

Exemplo 6 
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Recomendações: 
 

• É aconselhável utilizar o selo temporal a título de medida de precaução, a fim de 
proteger os elementos de prova da divulgação de desenhos ou modelos. 

 

• Quando forem necessárias várias etapas para obter os elementos de prova 
pertinentes, é aconselhável apor o selo temporal em toda a sessão de navegação. 

 

2.3.3 Ferramentas de software forenses 

 

As ferramentas de software forenses são utilizadas para a obtenção de elementos de prova 
digitais e gerados por computador. Algumas destas ferramentas destinam-se a utilizadores não 
especializados e estão livremente disponíveis na Internet. 
 
Estas ferramentas podem ser utilizadas, nomeadamente, para extrair informações relativas à 
data relevante que possam ser incorporadas em imagens, em vídeos ou na programação 
utilizada para criar um sítio Web (ou seja, metadados). 
 

 Estes dados podem ser utilizados para provar a divulgação de desenhos ou modelos na Internet 
(ver secção 2.4.3 infra). 
 
As ferramentas de software forenses podem ainda ser utilizadas para acompanhar as redes 
sociais, recolhendo publicações juntamente com imagens. 
 

Recomendações: 
 

• Quando os elementos de prova forem extraídos com recurso a ferramentas de 
software forenses, recomenda-se que sejam prestadas informações que expliquem a 
ferramenta, a forma como as informações foram obtidas, o tipo de informações que 
foram extraídas e de que conteúdos foram extraídas. 

 

2.4 Meios de apresentação dos elementos de prova obtidos a partir da Internet 

 
A Diretiva de Desenhos e Modelos não prevê qualquer forma específica de apresentação dos 
elementos de prova relativos à divulgação de desenhos ou modelos. Assim, de um modo geral, 
pode ser apresentado qualquer meio que permita provar que a divulgação de determinado 
desenho ou modelo ocorreu ou, pelo contrário, refutar essa divulgação. 
 
Um ato de divulgação pode ser demonstrado mediante a apresentação de vários tipos de 
elementos de prova. Mesmo que alguns não sejam, por si só, conclusivos relativamente à 
ocorrência de uma divulgação, podem, quando examinados em conjugação com outros 
elementos, contribuir para estabelecer o ato de divulgação de um desenho ou modelo14. 
 
Os elementos de prova extraídos da Internet que demonstrem a divulgação de um desenho ou 
modelo podem ser apresentados juntamente com outros elementos de prova 
(independentemente da fonte de informação), uma vez que o ato de divulgação deve ser 
apreciado à luz de todas as provas apresentadas. 
 

                                                      
14 09/03/2012, T-450/08, Frascos, EU:T:2012:117, n.os 25, 30-45. 
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Todavia, importa reter que o ato de divulgação de um desenho ou modelo não pode ser provado 
com recurso a probabilidades ou suposições, devendo antes ser demonstrado por elementos de 
prova sólidos e objetivos que comprovem ter havido uma divulgação efetiva e suficiente do 
desenho ou modelo15. 
 
Além disso, para efeitos da demonstração da divulgação de determinado desenho ou modelo, 
todos os elementos de prova devem dizer respeito ao mesmo desenho ou modelo que é invocado 
como desenho ou modelo anterior. Várias características divulgadas em diferentes elementos de 
prova respeitantes a diferentes desenhos ou modelos não podem ser combinadas para efeitos 
de divulgação de um único desenho ou modelo16. 
 
Presume-se a integridade dos documentos apresentados. A mera possibilidade de manipulação 
das informações relevantes não é suficiente para suscitar dúvidas quanto ao seu valor probatório. 
Em consequência, as provas apresentadas apenas são rejeitadas em caso de dúvida razoável17. 
 

Recomendações: 
 

• Os elementos de prova extraídos da Internet devem indicar claramente a fonte de 
divulgação do desenho ou modelo e, se necessário, fornecer informações adicionais 
sobre a mesma. 

 

• Além disso, a qualidade dos elementos de prova deve permitir definir as 
características do desenho ou modelo divulgado e identificar as datas de divulgação. 

 

2.4.1 Impressões e capturas de ecrã 

 
As impressões e as capturas de ecrã constituem os meios mais comummente utilizados para 
provar a divulgação de um desenho ou modelo na Internet. As impressões e as capturas de ecrã 
devem conter informações, nomeadamente, sobre: 
 

- a fonte de onde o conteúdo foi extraído (por exemplo, endereço URL); 
- a data relevante; 
- o desenho ou modelo divulgado. 

 
As impressões e as capturas de ecrã não devem ser alteradas manualmente, por exemplo, para 
lhes acrescentar a data de divulgação ou a fonte. 
 

Recomendações: 
 

• Quando uma impressão ou captura de ecrã não incluir todas as informações 
relevantes, recomenda-se a apresentação de provas adicionais que forneçam os 
elementos em falta (por exemplo, se a data for omissa na publicação relevante que 
inclui a imagem do desenho ou modelo, essa informação pode ser fornecida por 
comentários, observações, partilhas em redes sociais ou catálogos publicados na 
internet em sítios comerciais ou retalhistas). 

 

                                                      
15 09/03/2012, T-450/08, Frascos, EU:T:2012:117, n.º 24. 
16 21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Sifão de chuveiro, EU:C:2017:720, n.º 69; 19/06/2014, C-345/13, Karen 

Millen Fashions, EU:C:2014:2013, n.º 35. 
17 27/02/2018, T-166/15, Estojo para telemóvel, EU:T:2018:100, n.os 64 e 90. 
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• Quando uma impressão ou captura de ecrã é inserida no texto do pedido e contiver 
elementos adicionais com fins ilustrativos, como um destaque ou a indicação dos 
elementos relevantes (ver exemplo 7 infra), é aconselhável apresentar igualmente 
uma versão inalterada da impressão ou da captura de ecrã em documento separado. 

 
Fonte: 
A fonte específica de divulgação (por exemplo, um endereço URL) pode não estar sempre  
(perfeitamente) visível nas impressões ou capturas de ecrã de determinados sítios Web ou 
aplicações. 
 

Recomendações: 
 

• Caso a fonte não seja completamente visível numa impressão ou captura de ecrã, 
recomenda-se a apresentação de provas adicionais que permitam a sua correta 
identificação. 

 
Data relevante: 
Relativamente às impressões, é importante estabelecer uma distinção entre a data de impressão 
do documento e a data de divulgação de um desenho ou modelo. Presume-se que a data de 
impressão (ver indicação «A» no exemplo 7) é a data de divulgação, salvo se puder ser 
determinada uma data anterior relevante a partir do endereço URL, do conteúdo do próprio 
documento (por exemplo, «Disponível desde...», «Alterado pela última vez em...») ou de qualquer 
outro elemento de prova (ver indicação «B» no exemplo 7 infra). 
 

 
 

Exemplo 718 

                                                      
18 Esta impressão exibe no topo uma data de impressão (ver indicação «A» no exemplo 7), mas o conteúdo do 

documento indica outra data, a saber, março de 2017 (ver indicação «B» no exemplo 7). Sendo anterior, a data 
indicada no conteúdo do documento é considerada a data de divulgação do desenho ou modelo. 
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Importa notar que a indicação de direitos de autor por referência a um determinado ano, 
normalmente apresentado na parte inferior de um sítio Web, não é suficiente, por si só, para 
determinar a data de divulgação. 
 
Uma impressão ou captura de ecrã pode igualmente incluir a data em que foi feita, consoante o 
tipo de computador e/ou dispositivo utilizado (ver secção 2.4.2 infra). Esta data pode ser 
relevante para comprovar a divulgação. 
 

Recomendações: 
 

• No caso de uma impressão ou captura de ecrã apresentar várias datas, é 
aconselhável indicar claramente qual destas é a data relevante. 

 
O desenho ou modelo divulgado: 
 
Uma impressão ou uma captura de ecrã pode apresentar vários desenhos ou modelos, 
nomeadamente quando corresponda a resultados de uma pesquisa na Internet ou é uma 
impressão ou uma captura de ecrã de um sítio Web de um retalhista. 
 
Se uma única impressão ou captura de ecrã apresentar desenhos ou modelos de vários 
produtos, deve indicar-se claramente qual é o desenho ou modelo relevante (ver indicação «A» 
no exemplo 8 infra). 
 
As imagens de um desenho ou modelo divulgado devem ser precisas e de qualidade suficiente 
para permitir a definição das suas características19. 
 

 
 

Exemplo 8 
                                                      
19 21/09/2017, C-361/15 P e C-405/15 P, Sifão de chuveiro, EU:C:2017:720, n.º 65. 
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Recomendações: 
 

• Se o desenho ou modelo for divulgado em várias perspetivas, recomenda-se que 
sejam apresentadas as capturas de ecrã ou as impressões necessárias (também para 
ampliar as imagens mais pequenas) a fim de representar completamente o desenho 
ou modelo. 

 

• Se numa captura de ecrã ou numa impressão aparecerem vários desenhos ou 
modelos, é preferível apresentar a imagem ampliada do desenho ou modelo em 
causa. Além disso, deve indicar-se claramente qual é o desenho ou modelo relevante 
invocado. 

 
 
 
 

 

• No caso de uma impressão ou captura de ecrã incluir elementos adicionais com fins 
ilustrativos (por exemplo, destaques, setas ou delimitações), é aconselhável 
apresentar igualmente uma versão inalterada do documento em anexo. 

 

2.4.1.1 Impressões e capturas de ecrã de plataformas de comércio eletrónico 

 
As plataformas de comércio eletrónico indicam frequentemente a data em que o produto em 
causa foi colocado à venda (ver indicação «A» no exemplo 9 infra). Esta informação, quando 
conste de impressões ou capturas de ecrã, pode ser relevante para determinar a data de 
divulgação de um desenho ou modelo integrado nesse produto. 
 
Além disso, a referência específica ao produto, por exemplo, um nome ou um código, pode ser 
útil para relacionar as informações sobre esse produto (por exemplo, a data em que foi pela 
primeira vez colocado à venda) com outros elementos de prova (ver indicação «B» no exemplo 9 
infra). 
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Exemplo 9 
 
Os elementos de prova da divulgação provenientes de plataformas de comércio eletrónico podem 
ter valor probatório mesmo na ausência da representação do desenho ou modelo, desde que um 
código único de identificação do produto pertinente possa ser associado ao desenho ou modelo 
em causa20. 
 
A este respeito Importa ter presente que algumas plataformas de comércio eletrónico mantêm a 
mesma data «disponível desde» e até o mesmo número de referência nas novas versões de um 
produto, que podem incluir um desenho ou modelo diferente. 
 

 
Recomendações: 

 

• É aconselhável incluir as avaliações que os utilizadores deixaram depois de adquirirem o 
produto numa plataforma de comércio eletrónico, dado que estas informações podem ser 
úteis para estabelecer a data de divulgação do desenho ou modelo. 

 

• Um código único de identificação do produto relevante pode permitir associar a 
informação apresentada na plataforma de comércio eletrónico (por exemplo, o desenho 
ou modelo) à que conste de outros elementos de prova (por exemplo, a data de venda). 

 

                                                      
20 27/02/2018, T-166/15, Estojo para telemóvel, EU:T:2018:100, n.os 59-63. 
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2.4.1.2 Impressões e capturas de ecrã de bases de dados online 

 
Para efeito de prova da divulgação, a data de publicação indicada nas impressões de capturas 
de ecrã de bases de dados online (ver secção 2.2.1.2 supra) é considerada a data relevante (ver 
indicações «A» no exemplo 10 infra). 
 
Importa notar que, em certos casos, a data de depósito ou de registo indicada na base de dados 
online não significa necessariamente, por si só, que o direito de propriedade intelectual que 
incorpora o desenho ou modelo em causa tenha sido publicado (ver indicações «B» e «C» no 
exemplo 10 infra). 
 

 
 

Exemplo 10 
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Regra geral, os desenhos ou modelos publicados nas bases de dados online geridas por 
autoridades públicas são considerados divulgados a partir da data de publicação indicada, salvo 
se for apresentado um elemento de prova que ostente uma data anterior. Contudo, a data 
relevante pode variar se a divulgação tiver sido efetuada numa base de dados privada online, 
porquanto a data em que as informações são carregadas ou publicadas não coincide 
necessariamente com a data em que essas informações são publicadas no registo oficial. 
 

Recomendações: 
 

• As impressões ou as capturas de ecrã de bases de dados online relativas a direitos 
de propriedade intelectual devem indicar a data de publicação, independentemente 
da data de depósito ou da data de registo. 
 

• Aquando da apresentação do documento ou do excerto de uma base de dados ou de 
um registo online relativo a direitos de patentes ou de desenhos ou modelos, 
recomenda-se que seja indicada a data de publicação e/ou o código INID 43 ou 45 
(ver círculos na indicação «A» no exemplo 10), dado que este código diz respeito à 
data de divulgação ao público de um desenho ou modelo. 

 

2.4.2 Imagens e vídeos 

 
Um desenho ou modelo pode ser divulgado através da partilha na Internet de imagens e de 
vídeos que mostram um produto que incorpora esse desenho ou modelo. 
 
Neste contexto, considera-se que a data relevante, é a data em que uma determinada imagem 
ou vídeo foi efetivamente visualizado ou, em alternativa, aquela em que foi disponibilizado para 
visualização ou descarregamento, por exemplo, numa plataforma online. Além disso, em certos 
casos, a data relevante pode ser a do registo de uma imagem ou da gravação de um vídeo. Estas 
informações podem ser obtidas através da análise dos metadados do respetivo ficheiro (ver 
secção 2.4.3 infra). 
 
Enquanto uma imagem é normalmente representada numa impressão ou numa captura de ecrã, 
a apresentação dos elementos de prova contidos num vídeo pode variar. Pode ser apresentado 
como prova tanto o próprio vídeo (por exemplo, como um ficheiro) como apenas capturas das 
partes relevantes do vídeo onde o desenho ou modelo pode ser visualizado. 
 
Não é suficiente a apresentação de um URL do vídeo, porquanto o seu conteúdo pode ser 
removido ou alterado. Um URL deve ser acompanhado das capturas relevantes do desenho ou 
modelo que consta do vídeo em causa. 

 
Recomendações: 
 

• Nos casos em que é apresentado o próprio vídeo, deve ser indicado quando e onde 
o vídeo foi disponibilizado ao público (por exemplo, através de elementos de prova 
como impressões de publicações do vídeo em redes sociais ou da data da publicação 
do vídeo como anúncio num sítio Web). 

 

• Quando o vídeo é apresentado, recomenda-se que seja indicado o momento exato 
(minuto(s) e segundo(s)) em que o desenho ou modelo é visível no vídeo. 
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• Quando não haja outra data indicativa da divulgação, os comentários dos utilizadores 
podem servir de prova, desde que estejam datados. 

 

• Devem ser fornecidas informações sobre a fonte onde se encontram as imagens ou 
os vídeos. 

 

2.4.3 Metadados 

 
Os elementos de prova da divulgação de desenhos ou modelos na Internet podem obter-se 
através da análise de metadados (ou de dados EXIF, ver indicação «C» no exemplo 12 infra) 
integrados, por exemplo, em imagens, vídeos e sítios Web. Por exemplo, uma imagem pode 
incluir informações sobre si própria, onde constem dados como o autor, a data da criação ou 
alteração ou o local em que foi captada (ver indicações «A», «B» e «C» nos exemplos 11 e 12 
infra). 
 
Estas informações podem ser úteis enquanto elementos de prova da divulgação de desenhos e 
modelos, em particular no que respeita à data relevante (por exemplo, a data em que a imagem 
foi carregada para um sítio Web específico) ou o local em que a imagem foi captada. 

Existem diferentes formas de obter metadados. Em função do dispositivo (por exemplo, um 
telemóvel ou uma câmara digital) e do local em que o ficheiro relevante está guardado, pode ser 
possível aceder aos metadados quer selecionando simplesmente a opção «informação» na 
própria imagem, quer recorrendo a software mais especializado (visualizadores de metadados). 
O tipo de metadados que podem ser extraídos depende da forma como o dispositivo armazenou 
o ficheiro e das suas capacidades. 

Metadados extraídos de uma fotografia digital 

 

Exemplo 11 
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Metadados extraídos de imagens de um telemóvel 

 

Exemplo 12 

Recomendações: 
 

• Quando os metadados são apresentados como prova, recomenda-se que sejam 
fornecidas informações sobre a forma como foram obtidos, o tipo de informações 
extraídas e de que fonte foram retirados. 

 

2.4.4 Endereços URL e hiperligações 

 
Os endereços URL ou as hiperligações não podem, por si só, ser considerados prova suficiente 
para demonstrar a divulgação de um desenho ou modelo. Devem ser complementados com 
elementos de prova adicionais. 
 
Tal acontece porque as informações acessíveis através de um endereço URL ou de uma 
hiperligação podem ser posteriormente alteradas ou removidas. Além disso, poderá ser difícil 
identificar as informações relevantes (o desenho ou modelo, a data de divulgação, etc.). 
 

Recomendações: 
 

• Quando é apresentado um endereço URL ou uma hiperligação, deve igualmente ser 
submetida uma impressão ou uma captura de ecrã das informações relevantes que 
constam desse endereço. 
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2.4.5 Declarações escritas 

 

Em princípio, as declarações escritas prestadas sob juramento ou de outra forma solene, como 
declarações sob compromisso de honra, não são suficientes, por si só, para provar uma 
divulgação ou, em alternativa, que um desenho ou modelo não foi disponibilizado ao público. O 
facto de serem efetuadas por um terceiro independente pode aumentar o seu valor probatório21, 
mas unicamente se forem acompanhadas de elementos de prova adicionais que demonstrem a 
divulgação22. 
 

Recomendações: 
 

• As informações que constam de declarações escritas, prestadas sob juramento ou de 
outra forma solene, devem ser apoiadas por elementos de prova adicionais, como 
impressões ou capturas de ecrã, que mostrem as informações relevantes para a 
divulgação (por exemplo, desenho ou modelo, data de divulgação, etc.). 

 

2.5 Exceções à divulgação do desenho ou modelo 

 
Uma vez provada a divulgação, ou seja, quando o desenho ou modelo tiver sido publicado na 
sequência do registo ou em qualquer outra circunstância, apresentado numa exposição, utilizado 
no comércio ou divulgado de qualquer outro modo, presume-se que foi divulgado ao público na 
aceção do artigo 6.º da Diretiva de Desenhos e Modelos. 
 
Todavia, a disposição supramencionada prevê as seguintes exceções. Não se considera que o 
desenho ou modelo foi divulgado ao público: 
 

- se a divulgação não puder razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos 
especializados do setor em questão que operam na União Europeia no decurso da sua 
atividade corrente; 

 
- se o desenho ou modelo tiver sido divulgado a um terceiro em condições explícitas ou 

implícitas de confidencialidade; 
 
- se o desenho ou modelo tiver sido divulgado ao público pelo criador, pelo seu sucessor 

ou por um terceiro, na sequência de informações fornecidas ou de medidas tomadas pelo 
criador ou pelo seu sucessor durante o período de 12 meses que antecede a data de 
apresentação do pedido ou, se for reivindicada uma prioridade, a data de prioridade; 

 
- se o desenho ou modelo tiver sido divulgado ao público em resultado de um abuso em 

relação ao criador ou ao seu sucessor. 
 

Tendo em conta a natureza global da Internet, de um modo geral, os conteúdos online estão 
disponíveis em todo o mundo. 
 
Apenas em determinadas circunstâncias pode considerar-se que estes conteúdos não chegaram 
razoavelmente ao conhecimento dos círculos especializados do setor em questão que operam 
na União Europeia.  

                                                      
21 09/03/2012, T-450/08, Frascos, EU:T:2012:117, n.os 39-40 ; 11/12/2014, T-498/13, NAMMU/NANU, 

EU:T:2014:1065, n.º 38. 
22 18/11/2015, T-813/14, Mala para computador portátil, EU:T:2015:868, n.º 29. 
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Tal pode ocorrer devido a algumas restrições que se prendem com a acessibilidade ou com a 
possibilidade de encontrar conteúdos na Internet. No entanto, para refutar a presunção de 
divulgação, esta exceção tem de ser demonstrada mediante a apresentação de provas 
relevantes23. 
 
Para aferir se determinada divulgação de um desenho ou modelo não podia razoavelmente ter 
chegado ao conhecimento dos círculos especializados do setor em questão que operam na 
União Europeia, no decurso da sua atividade corrente, há que examinar se, com base nos factos 
que devem ser apresentados pela parte que contesta a divulgação, é pertinente considerar que 
os referidos círculos não podem efetivamente ter tido conhecimento dos factos constitutivos da 
divulgação de um desenho ou modelo, sem perder de vista aquilo que pode razoavelmente ser 
exigido a esses círculos em termos de conhecimento do estado da técnica anterior 24. 
 
Esses factos podem dizer respeito, por exemplo, à composição dos círculos especializados, às 
suas qualificações, costumes e comportamento, ao âmbito das suas atividades, à sua presença 
em eventos de apresentação de desenhos ou modelos, às características do desenho ou modelo 
em causa, nomeadamente a sua interdependência em relação a outros produtos ou setores, e 
às características dos produtos em que o desenho ou modelo em causa foi incorporado, incluindo 
o grau de tecnicidade dos produtos em causa25. 
 
Quando o mesmo desenho ou modelo é publicado em múltiplas fontes (por exemplo, o mesmo 
desenho ou modelo divulgado no sítio Web de uma empresa (ver indicação «A» no exemplo 13 
infra), nas redes sociais (ver indicação «B» no exemplo 12 infra) e em blogues ou outros sítios 
Web similares (ver indicação «C» no exemplo 12), a parte que contesta a divulgação tem de 
refutar a presunção relativamente a todos as formas de divulgação apresentadas. 
 

 
 

Exemplo 13 

                                                      
23 14/03/2018, T-651/16, Calçado, EU:T:2018:137, n.º 54. 
24 14/03/2018, T-651/16, Calçado, EU:T:2018:137, n.º 56. 
25 21/05/2015, T-22/13 e T-23/13, Chapéus de chuva, EU:T:2015:310, n.º 29. 
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Os seguintes aspetos podem assumir relevância ao apreciar se a divulgação de um desenho ou 
modelo não pôde razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos especializados do 
setor em causa que operam na União Europeia no decurso da sua atividade corrente: 
 

- Palavras-passe e pagamentos 
- Língua e nome de domínio de topo 
- Possibilidade de encontrar conteúdos 
- Bloqueio geográfico 
- Confidencialidade 

 

2.5.1 Palavras-passe e pagamentos 

 
De um modo geral, a restrição do acesso a um círculo limitado de pessoas, a proteção por 
palavra-passe ou a subordinação do acesso a um pagamento não impedem que um desenho ou 
modelo disponibilizado numa página Web, numa aplicação ou numa plataforma de partilha de 
ficheiros constitua estado da técnica anterior. Não obstante, a questão de saber se a divulgação 
de um desenho ou modelo não pôde razoavelmente ter chegado ao conhecimento dos círculos 
especializados do setor em questão que operam na União Europeia no decurso da sua atividade 
corrente pode depender das circunstâncias específicas de cada caso. 
 
Por outro lado, o acesso restrito a certas bases de dados internas (por exemplo, as utilizadas 
apenas pelos trabalhadores de determinada empresa) pode impedir que a divulgação de um 
desenho ou modelo chegue razoavelmente ao conhecimento dos círculos especializados do 
setor em questão que operam na União Europeia no decurso da sua atividade corrente. 

2.5.2 Línguas e nomes de domínio de topo 

 
Embora, de um modo geral, as línguas não afetem a perceção dos desenhos ou modelos, podem 
comprometer a possibilidade de os encontrar na Internet. Consequentemente, aquando da 
apreciação da divulgação, é necessário determinar se é expectável que os círculos 
especializados do setor em questão, no decurso da sua atividade corrente, pesquisem 
informações na língua respetiva. Consoante o setor em causa, pode ou não ser habitual para os 
círculos especializados que operam na União Europeia a consulta de bases de dados em línguas 
de países terceiros. 
 
Por outro lado, a tecnologia de pesquisa de imagens atingiu um nível de sofisticação técnica que 
permite que um desenho ou modelo seja encontrado mesmo que seja publicado num sítio Web 
que não esteja numa língua comummente falada na União Europeia. 
 
No que diz respeito aos nomes de domínio de topo, em princípio, não afetam a possibilidade de 
encontrar desenhos ou modelos na Internet. Não obstante, podem fornecer indicações sobre a 
probabilidade de os círculos especializados em questão acederem a um determinado sítio Web. 
Por exemplo, se o nome de domínio de topo for o do Estado-Membro, é maior a probabilidade 
de os círculos especializados que operam na União Europeia terem tido conhecimento de uma 
divulgação feita através dessa página Web. 
 

2.5.3 Possibilidade de encontrar conteúdos 

 

Quando se avalia se a divulgação de um desenho ou modelo na Internet não chegou 
razoavelmente ao conhecimento dos círculos especializados do setor em questão, que operam 
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na União Europeia, no decurso da sua atividade corrente, pode ser necessário determinar se os 
círculos especializados foram efetivamente capazes de encontrar na Internet o estado da técnica 
anterior. 
 
Neste contexto, importa estabelecer, em primeiro lugar, se um determinado sítio Web se 
encontrava tecnicamente acessível26. Além disso, os hábitos ou comportamentos específicos dos 
círculos especializados do setor em questão no decurso normal das suas atividades devem 
igualmente ser tidos em conta quando se procura determinar se teria sido possível encontrar as 
informações relevantes na Internet. 
 
Além disso, importa notar que, quando os motores de busca indexam sítios Web, são incluídos 
todos os conteúdos de acesso livre. Essa indexação serve para fornecer resultados relevantes 
quando se realiza uma pesquisa na Internet. Assim, quando um motor de busca indexa uma 
imagem, é mais provável que esta seja encontrada pelos círculos em questão. Contudo, quando 
um sítio Web está especificamente configurado para negar ou limitar o acesso a programas 
rastreadores, o respetivo conteúdo não é incluído (ver secção 2.3.1 supra). 
 

2.5.4 Bloqueio geográfico 

 
O bloqueio geográfico pode ser outro fator suscetível de afetar o acesso dos círculos 
especializados que operam na União Europeia a informações da Internet. 
Relativamente aos conteúdos de sítios Web, geralmente associa-se o bloqueio geográfico à 
possibilidade de restrição do acesso a conteúdos multimédia premium na Internet, como filmes 
e programas de televisão, principalmente por motivos de direito de autor e de licenciamento27. 
No entanto, o bloqueio geográfico pode ter outras utilizações, que incluem o bloqueio de tráfego 
malicioso, a aplicação da discriminação em matéria de preços com base no ponto de acesso e, 
em certos países, a censura da Internet. 

 

2.5.5 Confidencialidade 

 

Nos termos do artigo 6.º, n.º 1, última frase, da Diretiva de Desenhos e Modelos, não se 
considera que o desenho ou modelo foi divulgado ao público pelo simples facto de ter sido 
divulgado a um terceiro em condições explícitas ou implícitas de confidencialidade. 
Consequentemente, as situações em que o desenho ou modelo foi divulgado em condições 
explícitas ou implícitas de confidencialidade não constituem divulgação. 
 
Contudo, a eficácia do pedido de confidencialidade pode depender de circunstâncias específicas. 
Por exemplo, no caso de mensagens de correio eletrónico, o conteúdo, os destinatários e a 
finalidade da mensagem podem afetar a veracidade desse pedido.  
 
 
Assim, quando uma mensagem de correio eletrónico que inclui um pedido de confidencialidade 
é enviada a um grande número de destinatários, incluindo distribuidores grossistas, e diz respeito 
a novos artigos colocados à venda, pode não ser necessariamente considerada confidencial. 
 

 

                                                      
26 14/03/2018, T-651/16, Calçado, EU:T:2018:137, n.º 61. 
27 Regulamento (UE) 2018/302 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2018, que visa prevenir 

o bloqueio geográfico injustificado e outras formas de discriminação baseadas na nacionalidade, no local de residência 
ou no local de estabelecimento dos clientes no mercado interno 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0302
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Recomendações: 
 

• O tráfego do sítio Web pode ser tido em conta para determinar se os círculos 
especializados tiveram acesso ao seu conteúdo. Existem vários critérios para medir o 
tráfego dos sítios Web, nomeadamente a visualização da página, o acesso à página e a 
sessão, o qual pode igualmente ser quantificado com recurso a análise Web ou a 
instrumentos similares. 
 

• Aquando da apreciação da divulgação do desenho ou modelo na Internet, recomenda-se 
que sejam tidos em conta os sistemas de marcação, os hashtags e as ligações entre os 
termos de pesquisa e as imagens do desenho ou modelo nas diferentes plataformas da 
Internet. 

 

• Nas plataformas dos meios de comunicação social, podem também ser tidos em conta 
na apreciação da divulgação do desenho ou modelo os indicadores de «popularidade», 
como o número de pessoas alcançadas, as visualizações, os cliques na publicação, as 
reações, os comentários, as partilhas, os seguidores e os gostos (ver indicação «A» no 
exemplo 14 infra). 
 

 
 

Exemplo 14 
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ANEXO: GLOSSÁRIO 

 

 

Termo Definição 

Acessibilidade A capacidade de aceder a um sítio Web ou a outros 

conteúdos da Internet. 

Acesso à página web Um pedido para um único ficheiro no registo de acesso 

de um servidor Web. Um pedido para uma página HTML 

com três imagens gráficas resultará em quatro acessos 

no registo: um para o ficheiro de texto em HTML e um 

para cada um dos ficheiros de imagem gráfica. 

Alojamento de ficheiros  Um serviço de partilha de ficheiros que armazena 

ficheiros numa plataforma a partir da qual os utilizadores 

podem posteriormente descarregá-los. Não é efetuada 

qualquer transferência direta entre computadores de 

utilizadores.  

Aplicação 

 

 

 

 

Um programa ou grupo de programas concebido para o 

utilizador final. As aplicações incluem programas de 

bases de dados, leitores multimédia, processadores de 

texto, programas de navegação e folhas de cálculo, entre 

outros. Destinam-se a desempenhar funções, tarefas ou 

atividades coordenadas. 

Base de dados online 

 

Uma compilação de informações ou de dados colocada 

na Internet e organizada de modo a permitir uma 

pesquisa e consulta rápidas a partir de um computador. 

Blogue Um sítio Web que contém reflexões pessoais online, 

comentários e, frequentemente, hiperligações, vídeos e 

fotografias disponibilizadas pelo escritor. 

Bloqueio geográfico 

 

 

 

Uma forma de segurança utilizada no correio eletrónico, 

na Web ou em quaisquer outros servidores da Internet 

para restringir o acesso a conteúdos com base na 

localização geográfica do utilizador. A localização do 

utilizador é determinada através da verificação do seu 

endereço IP (país) ou da gama de endereços 

considerados indesejáveis ou hostis. 

Cache (de sítios Web) 

 

 

Uma tecnologia da informação destinada a armazenar 

temporariamente (caching) documentos Web, como 

páginas HTML e imagens, a fim de reduzir o 

desfasamento dos servidores. 

Captura de ecrã 

 

 

 

Imagem digital criada pela captura de parte ou da 

totalidade das informações exibidas num ecrã digital (por 

exemplo, no ecrã de um computador, de uma televisão 

ou de um dispositivo móvel) num determinado momento. 

Código INID 43 e 45 Acrónimo para «Internationally agreed Numbers for the 

Identification of (bibliographic) Data» («números 

acordados internacionalmente para a identificação de 

dados bibliográficos»), normalizado pelas normas ST.9 

(para patentes e modelos de utilidade), ST.60 (para 

marcas) e ST.80 (para desenhos ou modelos) da OMPI. 

Os códigos INID são utilizados pelos institutos de 

propriedade intelectual de todo o mundo para indicar 
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dados bibliográficos específicos nas páginas de rosto de 

patentes, pedidos de patentes ou publicações de 

desenhos ou modelos. 

Meios de Comunicação social 

online 

Tecnologias de comunicação online utilizadas para 

apresentar ou trocar informações. 

Correio eletrónico 

 

O sistema que permite o intercâmbio de mensagens 

(«mensagens de correio eletrónico») entre dispositivos 

eletrónicos através da Internet.  

Criador Alguém que cria o desenho ou modelo  

Dados EXIF (Exchangeable image 

file format) 

Uma norma que especifica os formatos de imagens, som 

e das etiquetas auxiliares utilizadas por câmaras digitais 

(incluindo smartphones), digitalizadores e outros 

sistemas de tratamento de imagens e som captados por 

câmaras digitais. 

Data de impressão Data fornecida pelo computador quando o conteúdo de 

um sítio Web é «impresso» (quer em suporte físico/papel, 

quer em formato PDF). Esta data é apresentada na parte 

superior ou inferior da(s) página(s) relevante(s). 

Desenho ou modelo Desenho ou modelo designa a aparência da totalidade ou 

de uma parte de um produto, resultante das 

características, nomeadamente de linhas, contornos, 

cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto 

e/ou da sua ornamentação. 

Exclusão de robôs 

 

 

 

 

Uma norma utilizada por sítios Web para comunicar com 

os programas rastreadores e outros robôs da Web. A 

exclusão de robôs informa o robô da Web acerca das 

áreas do sítio Web que não devem ser tratadas ou 

digitalizadas. 

Ferramentas de software forenses Ferramentas que ajudam os investigadores a encontrar 

elementos de prova em computadores e a identificar, 

preservar, recuperar e investigar as informações 

pertinentes em conformidade com normas forenses 

digitais.  

Hiperligação 

 

 

Remissão para informação a que o utilizador pode aceder 

diretamente clicando ou tocando na hiperligação. Uma 

hiperligação pode remeter para um documento completo 

ou para uma ligação a um elemento específico de um 

documento. 

Impressão 

 

Uma cópia em papel ou em versão PDF das informações 

provenientes de um computador ou de um dispositivo 

similar produzida por uma impressora. 

Internet Um sistema mundial de redes informáticas interligadas 

que abrange todos os tipos de redes, independentemente 

da sua acessibilidade (ou seja, de acesso livre ou 

restrito), da área abrangida (redes de área alargada 

(WAN), redes de área locais (LAN), etc.), do tipo de 

ligação (com ou sem fios), dos dispositivos ligados 

(computadores, smartphones, consolas de jogos, etc.), 

da propriedade (pública ou privada) e da finalidade (por 

exemplo, ensino, empresas, etc.). 

Metadados Os dados utilizados para descrever o conteúdo de um 

determinado artigo (por exemplo, fotografia, imagem, 

vídeo ou livro eletrónico).  
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Motores de busca 

 

Programas informáticos que pesquisam na Internet 

informações que contenham uma ou várias palavras-

chave.  

Nome de domínio de topo O último segmento de um nome de domínio ou a parte 

imediatamente seguinte ao símbolo «ponto». Há um 

número limitado de sufixos predefinidos, que 

representam um nome domínio de topo. Os exemplos de 

nomes de domínio de topo incluem: 

.com – empresas comerciais 

.gov – organismos governamentais 

.edu — estabelecimentos de ensino  

 

P2P (peer to peer) Método de partilha de ficheiros em que os computadores 

podem trocar diretamente informações entre si sem 

passar por um servidor centralizado. 

Pagamento 

 

 

 

 

Um serviço que automatiza uma operação de pagamento 

entre um comprador e um comerciante. Na maior parte 

dos casos, é um serviço prestado por terceiros que 

procede ao tratamento, verificação e aceitação ou recusa 

as operações com cartão de crédito em nome do 

comerciante através de ligações seguras à Internet. 

Palavra-passe 

 

 

Uma sequência (secreta) de carateres que deve ser 

introduzida por um utilizador para obter acesso a um 

computador, ficheiro ou programa, etc., bloqueado ou 

protegido eletronicamente. 

Partilha de ficheiros 

 

 

A prática de partilhar ou facultar acesso a informações ou 

recursos digitais, como documentos, conteúdos 

multimédia (áudio/vídeo), gráficos, programas 

informáticos, imagens e livros eletrónicos. 

Plataforma Internet 

 

Um grupo de tecnologias utilizadas como base para o 

desenvolvimento de outras aplicações, processos ou 

tecnologias. 

 

Ao nível dos computadores pessoais, é o hardware de 

base (computador) e o software (sistema operativo) em 

que funcionam as aplicações de software. 

Plataformas de comércio 

eletrónico 

Plataformas da Internet que facilitam as transações 

online de bens e serviços mediante a transferência de 

informações e de fundos através da Internet. 

Possibilidade de encontrar 

conteúdos 

A possibilidade de encontrar um sítio Web mediante a 

introdução de termos de pesquisa num motor de busca 

ou por outros meios. 

Prestador qualificado de serviços 

de selos temporais (prestadores 

qualificados de serviços de 

confiança) 
 

 

Um prestador de serviços de confiança que emite e 

preserva certificados digitais, além de criar e validar 

assinaturas eletrónicas. Foi conferido aos prestadores de 

serviços de confiança um estatuto de supervisão e, na 

UE e na Suíça, regulam os procedimentos de assinatura 

eletrónica. 

Programa rastreador (Web 

crawler) 

Um robô da Internet que navega sistematicamente na 

World Wide Web, normalmente para efeitos de 

indexação. 

Redes sociais 

 

Aplicações, programas e sítios Web em computadores ou 

dispositivos móveis que permitem às pessoas comunicar 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mobile_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/phone_1
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 e partilhar informações na Internet, como blogues e sítios 

Web de redes sociais.  

Selo temporal Uma sequência de carateres ou informações codificadas 

que identificam o momento em que ocorreu um 

determinado facto e que fornecem, geralmente, a data e 

a hora. 

Selo temporal eletrónico 

 

Dados em formato eletrónico que vinculam outros dados 

em formato eletrónico a uma hora específica, criando 

uma prova de que esses outros dados existiam nesse 

momento (artigo 3.º, n.º 33, do Regulamento eIDAS). 

Alguns dos serviços de selo temporal assentam na 

tecnologia da cadeia de blocos. 

Selo temporal qualificado 

 

 

 

 

 

 

 

Um selo temporal que cumpre determinados requisitos 

estabelecidos no artigo 42.º do Regulamento eIDAS, a 

saber: 

a) Vincula a data e a hora aos dados de forma a tornar 

razoavelmente impossível a alteração dos dados de 

forma não detetável; 

b) Baseia-se numa fonte horária precisa ligada ao tempo 

universal coordenado (sistema unificado de relógios 

atómicos, gerido a nível internacional, que representa o 

tempo médio de Greenwich). 

(Serviços de) Arquivo Web Processo que consiste em recolher partes da World Wide 

Web para garantir que as informações sejam 

conservadas num arquivo para futuros investigadores, 

historiadores e público. 

Sessão Um período de tempo indeterminado no qual um 

utilizador está ligado, de forma contínua ou intermitente, 

a um sítio Web específico. A ligação intermitente é 

incluída na definição de sessão no intuito de excluir a 

possibilidade de desconexões e reconexões múltiplas e 

deliberadas destinadas a aumentar o número de 

visualizações de um sítio.  

Sítio Web Conjunto de páginas Web acessíveis e interligadas que 

partilham um único nome de domínio. 

Tráfego de sítios Web A quantidade de dados enviada e recebida pelos 

visitantes de um sítio Web. 

URL – Localizador Uniforme de 

Recursos (Uniform Resource 

Locator) 

Referência específica a um recurso Web, que pode ser 

encontrado na World Wide Web (www). Os URL são 

normalmente utilizados para referenciar páginas Web 

(http), transferências de ficheiros (FTP), mensagens de 

correio eletrónico (email), acesso a bases de dados 

(JDBC) e outras aplicações. 

Versão de aplicação para 

dispositivos móveis 

Tipo de software de aplicação concebido para funcionar 

num dispositivo móvel, como um smartphone ou um 

tablet, e que se destina frequentemente a disponibilizar 

aos utilizadores serviços semelhantes aos acessíveis nos 

computadores pessoais. 

Visualização da página Uma visita a uma página de um sítio Web específico. Se 

o visitante voltar a carregar uma página, tal é 

contabilizado como uma visualização adicional. Se o 

utilizador navegar para uma página diferente e regressar 

em seguida à página original, tal é igualmente 

contabilizado como uma nova visualização da página. 
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Vlogue Abreviatura de «blogue em vídeo»; trata-se de um blogue 

ou de um diário Web que inclui vídeos. Pode ser 

inteiramente baseado em vídeos ou incluir vídeos e 

comentários escritos. 

WayBack Machine Um ficheiro digital online que recolhe, gere e pesquisa 

conteúdos digitais na World Wide Web (www) e na 

Internet. 
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