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Comunicação Comum 1 
 

 CONTEXTO 

Os Institutos de Propriedade Intelectual que integram a Rede de Propriedade Intelectual da União Europeia 

continuam a colaborar no âmbito da convergência de práticas relativas a marcas e a desenhos ou modelos. 

Chegaram agora a acordo sobre uma nova Prática Comum em matéria de marcas, com o objetivo de fornecer 

orientações relativas ao exame dos requisitos formais e dos motivos de recusa e/ou invalidade de novos tipos 

de marcas, a saber, marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma, bem como às novas formas 

de as representar. 

Esta Prática Comum é divulgada através da presente Comunicação Comum com o fim de aumentar ainda mais 

a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, em benefício tanto dos examinadores como dos 

utilizadores. 

O âmbito da presente Prática Comum é o exame dos requisitos formais e dos motivos de recusa e/ou invalidade 

de novos tipos de marcas, tendo em conta o impacto da eliminação da exigência de representação gráfica na 

Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as 

legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (Diretiva relativa às marcas). 

As questões que respeitam especificamente a novos tipos de marcas e/ou à nova forma de as representar 

estão excluídas do âmbito da presente Prática Comum. Estas questões são descritas na secção 1.3 do 

documento da Prática Comum. 

 A PRÁTICA COMUM 

O texto que se segue resume as ideias principais e os aspetos essenciais dos princípios da Prática Comum. 

O texto completo e todos os exemplos utilizados para ilustrar os critérios comuns figuram no anexo 

1 da presente Comunicação Comum. Além disso, as definições, os meios de representação para os 

diferentes tipos de marcas e os formatos de ficheiro eletrónico aceitáveis, acordados por todos os IPI dos EM, 

podem ser consultados na «Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas (1)», (a 

seguir, CCNTM). 

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM: 

PARTE A – Exame dos requisitos formais (2) 

O SINAL E OS SEUS ELEMENTOS, TAL COMO DEFINIDOS NA COMUNICAÇÃO COMUM SOBRE A 

REPRESENTAÇÃO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS 

Quando um sinal cumpre claramente uma das definições e os requisitos de representação 
estabelecidos na CCNTM, deve ser classificado como esse tipo específico de marca. 

Marcas de som : Qualquer sinal que contenha um 

ou mais sons, independentemente do tipo de som 

nele contido (por exemplo, elementos verbais 

percetíveis no som, um som na natureza, sons de 

animais, uma melodia, etc.) deve ser classificado 

Marcas de som  

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_
8/common_communication8_pt.pdf 
(2) Os exemplos constantes da parte A da Prática Comum são apresentados apenas para efeitos de formalidades. Não cumprem 
necessariamente os requisitos relativos a motivos absolutos. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
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Comunicação Comum 2 
 

como uma marca de som. 

Quando a marca de som é representada em notação 

musical, essa representação deve incluir uma pauta 

musical dividida em compassos, exibindo, em 

especial, uma clave e todas as notas musicais 

necessárias para reproduzir a melodia. O tempo da 

melodia e o(s) instrumento(s) são elementos 

opcionais a indicar. 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 
 

Marcas de movimento: As marcas de 

movimentonão se limitam a sinais que representam 

movimento. Um sinal também pode ser qualificado 

como marca de movimento se for suscetível de 

mostrar uma alteração na posição dos elementos 

(por exemplo, uma sequência de imagens fixas), 

uma mudança de cor ou uma mudança de 

elementos entendida como a substituição de uma 

imagem por outra. 

Quando a marca de movimento for representada por 

uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem 

o movimento ou a alteração de posição, pode ser 

exigido que a duração, as repetições e a velocidade 

do movimento sejam indicadas na descrição. 

 

Marcas de movimento 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Marcas multimédia: Qualquer sinal constituído por 

uma combinação de elementos visuais e sonoros 

deve ser classificado como marca multimédia. 

Marca multimédia 

 
Clique na imagem para reproduzir 

 

Marcas de holograma: Qualquer sinal constituído 

por elementos com características holográficas deve 

ser classificado como marca de holograma. Um 

holograma é uma imagem que muda de aparência 

quando vista de diferentes ângulos. 
 

Marca de holograma 

 

Clique na imagem para reproduzir 

DESCRIÇÕES 

Quando a representação de um novo tipo de marca for acompanhada de uma descrição, esta tem 

de ser conforme com a representação da marca e não pode contrariar essa representação ou alargar 

o seu âmbito. 

INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS VERBAIS 

Qualquer campo existente que exija a indicação dos elementos verbais da marca servirá unicamente 

para fins de pesquisa e nunca alargará o âmbito de proteção da marca, tal como definido pela sua 

representação. 

PREVALÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO SOBRE O TIPO E A DESCRIÇÃO 

Em caso de conflito ou discrepância entre a representação e o tipo e/ou a descrição da marca, 

prevalecerá sempre a representação da marca. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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Comunicação Comum 3 
 

MEIOS VÁLIDOS DE REPRESENTAR MAIS DO QUE UM TIPO DE MARCA 

Os pedidos de marca serão aceites de acordo com o tipo de marca selecionado pelo requerente, 

desde que a representação cumpra os requisitos legais aplicáveis ao tipo específico. O âmbito da 

proteção e o objeto da marca variarão em função do tipo de marca aceite. 

EXAME DAS REIVINDICAÇÕES DE PRIORIDADE 

Um sinal só será considerado idêntico a uma marca se reproduzir, sem qualquer modificação ou 

aditamento, todos os elementos que constituem a marca ou se, considerado no seu conjunto, 

apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos de um 

consumidor médio. 

OBJETO IDÊNTICO 

Duas marcas serão consideradas idênticas para 

efeitos de análise de reivindicações de prioridade se 

o objeto da proteção e a marca forem os mesmos, 

independentemente do formato. Além disso, a 

prioridade poderá ser aceite quando o segundo 

pedido for de um tipo diferente de marca, mas tiver 

um objeto idêntico. 
 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

Outra marca Marca multimédia 

OBJETO DIFERENTE 

Quando uma reivindicação de prioridade envolver 

duas marcas com objeto diferente, 

independentemente do seu formato ou do tipo de 

marca selecionado, as marcas serão consideradas 

diferentes e, por conseguinte, a reivindicação de 

prioridade será recusada. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Marca multimédia Marca de som 

MESMO TIPO DE MARCAS REPRESENTADAS DE FORMA DIFERENTE 

MARCAS DE SOM 

As reivindicações de prioridade em que um dos 

pedidos está representado em notação musical (por 

exemplo, JPEG) e o outro está representado num 

ficheiro de áudio (por exemplo, MP3) só serão 

aceites se todos os elementos (3) contidos no 

ficheiro de áudio estiverem indicados na notação 

musical. 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

Marca de som Marca de som 
 

Se algum desses elementos estiver em falta, as 

marcas não são idênticas e a reivindicação de 

prioridade será recusada. 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir  

Marca de som Marca de som 
 

 
(3) Ver Prática Comum – Parte A – Secção 1.1 – Marcas de som  – Elementos para que uma marca sonora representada graficamente 
seja clara e precisa. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
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Comunicação Comum 4 
 

MARCAS DE MOVIMENTO 

As reivindicações de prioridade em que um dos 

pedidos está representado numa sequência de 

imagens fixas (por exemplo, JPEG) e o outro num 

ficheiro de vídeo (por exemplo, MP4) só serão 

aceites se todos os elementos do ficheiro de vídeo e 

o seu movimento completo forem claramente 

identificáveis na sequência de imagens fixas. 

Se o segundo pedido estiver representado numa 
sequência de imagens fixas, pode ser exigida uma 
descrição para garantir que o objeto é idêntico (por 
exemplo, duração, velocidade, repetições). 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
 

 

Descrição: este movimento 
consiste na exibição do 
conteúdo das imagens fixas a 
intervalos de meio segundo. 

Marca de movimento Marca de movimento 
 

Se algum desses elementos estiver em falta e 

não for possível identificar claramente o 

movimento completo, as marcas não são idênticas 

e a reivindicação de prioridade será recusada. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
 

Marca de movimento Marca de movimento 

MARCAS DE HOLOGRAMA 

As reivindicações de prioridade em que um dos 

pedidos é constituído por um holograma 

representado por uma série de imagens gráficas ou 

fotográficas (ficheiros de imagens, por exemplo, 

JPEG) e o outro está representado num ficheiro de 

vídeo (por exemplo, MP4) só serão aceites se todos 

os elementos do ficheiro de vídeo e as diferentes 

fases do efeito holográfico estiverem claramente 

identificados na série de imagens gráficas ou 

fotográficas. 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir  

Marca de holograma Marca de holograma 
 

Se não for possível identificar claramente algum 

desses elementos ou as diferentes fases do 

efeito holográfico, as marcas não são idênticas e a 

reivindicação de prioridade será recusada. 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
 

Marca de holograma Marca de holograma 

  

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4


 
Novos tipos de marcas: exame dos requisitos formais e motivos de recusa 

  
 

 

Comunicação Comum 5 
 

PARTE B - Exame dos motivos absolutos de recusa e/ou nulidade 

A APRECIAÇÃO DA CLAREZA E PRECISÃO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, 

ALÍNEA A), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS 

A marca será considerada clara e precisa se for representada de qualquer forma adequada 
utilizando tecnologias geralmente disponíveis, desde que o sinal possa também ser representado 
de forma autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, independentemente de 
ter ou não um conceito. Esta abordagem é consentânea com o princípio segundo o qual não é 
necessário que uma marca nominativa ou figurativa tenha um significado ou contenha imagens 
identificáveis, desde que seja suscetível de desempenhar a função de marca e, por conseguinte, de 
servir como indicação de origem (4). 

 
 

Clique na imagem para reproduzir 

 
Clique na imagem para reproduzir 

 
Clique na imagem para reproduzir 

O GRAU DE CARÁTER DISTINTIVO NECESSÁRIO DE NOVOS TIPOS DE MARCAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, 

ALÍNEA B), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS 

MARCAS DE SOM  

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

Uma vez que os sons são cada vez mais utilizados pelas empresas como parte da sua estratégia de 

gestão da marca, também é mais provável que os consumidores os vejam como indicações da 

origem comercial. Para efeitos de análise da perceção dos consumidores, as marcas de som podem ser 

agrupadas, pelo menos, do seguinte modo: 1) sons produzidos por produtos ou serviços ou associados a 

estes; 2) notas, combinações de notas ou melodias; 3) sons que são o equivalente fonético de elementos 

verbais. Há também sons que não estão incluídos nos grupos anteriores e que não têm qualquer ligação 

com os produtos e/ou serviços. 

MARCAS DE SOM INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS 

Quando o som percetível numa marca de som 

consistir numa nota, combinação de notas ou 

melodia, será considerado intrinsecamente 

distintivo se puder ser entendido pelo público 

relevante como uma indicação de origem comercial. 
 

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Produção de 
filmes para fins de 

entretenimento 

Quando o som percetível numa marca de som for 

constituído por um elemento verbal que seja 

considerado, em si mesmo, distintivo, e se for 

pronunciado de forma clara, mesmo que o seja 

numa voz neutra ou robótica, a marca de som será 

considerada distintiva. 

 

Marca de som Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Se o elemento verbal percetível numa marca de 

som não for compreensível ou se não for 

identificável como uma palavra, será considerado 

distintivo, desde que o som possa ser reconhecido 

pelo consumidor como uma indicação de origem 

Marca de som Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

 

 
(4) Estes exemplos são considerados claros e precisos; tal não significa que não serão alvo de objeções com fundamento noutros motivos 
de recusa. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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Comunicação Comum 6 
 

comercial. 

Quando o som percetível numa marca de som 

contiver um som dissociado dos produtos e/ou 

serviços objeto do pedido, será, em princípio, 

considerado distintivo, desde que possa ser 

reconhecido pelo consumidor como uma indicação 

de origem comercial. 

 

Marca de som Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 11: Sanitários 

MARCAS DE SOM NÃO DISTINTIVAS 

Em princípio, quando a marca de som for constituída 

por um som produzido por produtos ou serviços 

ou associado a estes, ou a outras características 

dos mesmos, será vista pelo consumidor como um 

mero atributo funcional, pelo que a marca de som 

será considerada não distintiva. 

 

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 33: Vinhos 

Quando a marca de som for constituída por notas, 

combinações de notas ou melodias, será 

considerada não distintiva se o som não tiver 

ressonância e não for reconhecido pelo consumidor 

como uma indicação de origem comercial, mesmo 

que não possa ser estabelecida qualquer ligação 

com os produtos e/ou serviços. 

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

 

Quando uma marca de som for constituída por 

elementos verbais não 

distintivos/descritivos/genéricos, pronunciados 

de forma clara e sem quaisquer elementos sonoros 

memoráveis ou invulgares, a marca de som será 

considerada não distintiva. 

Em princípio, quando o elemento verbal não 

distintivo/descritivo/genérico percetível numa marca 

de som for acompanhado por outros elementos de 

som, como a letra da música, uma melodia 

específica, entoação e/ou uma forma específica 

de cantar, que sejam também considerados, eles 

mesmo, não distintivos, a marca de som será 

provavelmente considerada não distintiva no seu 

conjunto. 

  

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em 

pó 

 

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em 

pó 

Exceção: Não se pode excluir que uma combinação 

específica de diferentes elementos sonoros, que 

seja invulgar e que possa ser facilmente 

reconhecida pelo consumidor como uma indicação 

de origem comercial, possa ser suficiente para  

Marca de som Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas 

frescas 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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Comunicação Comum 7 
 

tornar uma marca de som distintiva no seu 

conjunto (5). 

MARCAS DE MOVIMENTO 

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

Relativamente às marcas de movimento, os sinais com elementos de animação e imagens em 

movimento são cada vez mais utilizados como parte de estratégias de gestão das marcas, pelo que 

também é mais provável que os consumidores as vejam como indicações de origem comercial. Para 

efeitos de análise da perceção dos consumidores, as marcas de movimento podem ser agrupadas, pelo 

menos, do seguinte modo: 1) movimentos que possam ser entendidos como um elemento intrinsecamente 

funcional dos próprios produtos ou serviços, ou que sejam utilizados para controlar esses produtos; 2) 

movimentos que contenham elementos verbais e/ou figurativos. 

MARCAS DE MOVIMENTO INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS 

As marcas de movimento serão, em regra, 

consideradas distintivas se contiverem um 

elemento verbal e/ou figurativo distintivo em 

movimento ou que altere a sua posição, cor e/ou 

elementos, mesmo que o movimento ou a alteração 

de posição não seja, em si mesma, distintiva. 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Computadores  

 

Quando a marca de movimento apresentar um 

elemento que não seja compreensível ou que 

não seja identificável, na medida em que não 

atribui um significado nem cria uma ligação aos 

produtos e/ou serviços, será considerada distintiva, 

desde que possa ser reconhecida pelo consumidor 

como uma indicação de origem comercial. 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em 

pó 

 

MARCAS DE MOVIMENTO NÃO DISTINTIVAS (6) 

Em princípio, quando a marca de movimento for 

constituída por um movimento produzido por 

produtos e/ou serviços ou associado a estes, ou 

a outras características relevantes dos mesmos, 

será vista pelo consumidor como um mero elemento 

funcional dos produtos e/ou serviços. Por 

conseguinte, a marca de movimento será 

considerada não distintiva. 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 7: Serras de 

corrente 

 

Quando a marca de movimento for constituída por 
um elemento verbal e/ou figurativo não 
distintivo/descritivo/genérico em movimento ou 
que altere a sua posição, cor e/ou elementos, será 
considerada não distintiva, a menos que o próprio 
movimento seja suficiente para desviar a atenção da 

 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em 

pó 

 
(5) Importa salientar que o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito 
da proteção limitar-se-á à impressão global da marca sonora. 
(6) Os princípios comuns PC3 devem ser tidos em conta, tendo presente que esses princípios não serão aplicáveis nem ao movimento 
nem à alteração de posição, cor e/ou elementos. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
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mensagem transmitida pelo elemento verbal ou 
figurativo não distintivo/descritivo. 

Exceção: Não se pode excluir que um movimento 

específico, que seja, ele mesmo, invulgar ou 

marcante ou que crie um impacto visual invulgar ou 

memorável, possa ser suficiente para tornar uma 

marca de movimento distintiva na sua impressão 

global (7). 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em 

pó 

 

O consumidor não entenderia as marcas de 

movimento como indicadores de origem comercial 

se não gerarem uma impressão duradoura no 

seu espírito. Por conseguinte, estas seriam 

consideradas não distintivas. 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 39: Serviços de 

viagens 
 

MARCAS MULTIMÉDIA 

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

Relativamente às marcas multimédia, os sinais que combinam imagem e som são cada vez mais 

utilizados como parte de estratégias de gestão das marcas, pelo que é mais provável que os 

consumidores as vejam como indicações de origem comercial. 

MARCAS MULTIMÉDIA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS 

De um modo geral, quando pelo menos um dos 

elementos de uma marca multimédia, seja o som 

seja a imagem, é considerado, ele mesmo, 

distintivo, a marca no seu conjunto será 

considerada distintiva. 

Marca multimédia Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos 
para animais 

 

Quando a marca multimédia contiver um elemento 

que não seja compreensível ou que não seja 

identificável, na medida em que não transmite um 

significado, será considerada distintiva, desde que 

possa ser reconhecida pelo consumidor. 

Marca multimédia Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

 

MARCAS MULTIMÉDIA NÃO DISTINTIVAS (8) 

Uma marca multimédia que combine uma ou mais 

imagens não distintivas/descritivas/genéricas 

com um ou mais movimentos e sons não 

distintivos será, em geral, considerada não 

distintiva. 

 

 

Marca multimédia Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas 

frescas 

 
(7) Nestes casos, o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito da 
proteção limitar-se-á à impressão global da marca de movimento. 
(8) Na apreciação do caráter distintivo das marcas multimédia, é necessário ter em conta os princípios comuns PC3. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
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O consumidor não entenderia as marcas multimédia 

como indicadores de origem comercial se não 

gerarem uma impressão duradoura no seu 

espírito. Por conseguinte, estas seriam 

consideradas não distintivas. 

 

Marca multimédia Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Equipamento 
informático 

Exceção: É concebível que uma combinação de 

uma ou mais imagens e sons não 

distintivos/descritivos/genéricos permitisse à 

marca multimédia desempenhar a sua função 

essencial quando aplicada a certos produtos e 

serviços, tornando-a assim distintiva no seu 

conjunto (9). 

Marca multimédia Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos 
para animais 

 

MARCAS DE HOLOGRAMA 

PERCEPÇÃO DO CONSUMIDOR 

As marcas de holograma constituídas exclusivamente por elementos verbais e figurativos não 
serão, em regra, entendidas como indicações de origem comercial se for possível estabelecer uma 
ligação entre a marca e os produtos e serviços. Além disso, a apreciação dependerá do efeito 
holográfico e do facto de o elemento verbal ou figurativo ser, devido à sua dimensão e posição, 
claramente reconhecível no sinal. 

MARCAS DE HOLOGRAMA INTRINSECAMENTE DISTINTIVAS 

Quando a marca de holograma for constituída por 

um elemento verbal e/ou figurativo que seja, ele 

mesmo, distintivo, mesmo que as características 

holográficas adicionadas a esses elementos não 

sejam distintivas, a marca de holograma será 

considerada distintiva no seu conjunto. 
 

Marca de holograma Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Quando a marca de holograma apresentar um elemento que não seja compreensível ou que não seja 

identificável, na medida em que não transmite um significado nem cria uma ligação aos produtos e/ou 

serviços, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma 

indicação de origem comercial. 

MARCAS DE HOLOGRAMA NÃO DISTINTIVAS (10) 

Quando a marca de holograma for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo não 

distintivo/descritivo/genérico, será considerada não distintiva. 

Em regra, o aditamento de um efeito holográfico a um elemento verbal e/ou figurativo não distintivo 

não será necessariamente suficiente para conferir caráter distintivo à marca, uma vez que será 

entendido pelo consumidor como um mero elemento banal ou decorativo, independentemente de estar ou 

não relacionado com os produtos e/ou serviços objeto do pedido. 

 
(9) Nestes casos, o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos; o âmbito da 
proteção da marca limitar-se-á à impressão global da marca multimédia. 
(10) Os princípios comuns PC3 devem ser tidos em conta na apreciação do caráter distintivo dos elementos figurativos e/ou verbais de 
uma marca holográfica. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
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NOVOS TIPOS DE MARCAS QUE PODEM SERVIR PARA DESCREVER OS PRODUTOS OU SERVIÇOS 
OU AS SUAS CARACTERÍSTICAS - ARTIGO 4.º, N.º 1, ALÍNEA C), DA DIRETIVA RELATIVA ÀS 

MARCAS 

DESCRITIVA 

Em regra, se for possível estabelecer facilmente 

uma ligação entre os elementos da marca de som, 

de movimento, multimédia ou de holograma e os 

produtos e/ou serviços ou as suas características, a 

marca será considerada descritiva. 

Marca de som Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos e 
forragens para animais 

 

NÃO DESCRITIVA 

Em regra, se não for possível estabelecer uma 

ligação entre os elementos da marca de som, de 

movimento, multimédia ou de holograma e os 

produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou se a 

marca apresentar uma representação não 

convencional que seja significativamente 

diferente de uma representação fiel desses 

produtos e/ou serviços, a marca não será 

considerada descritiva. 

 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas 
enlatadas 

SINAIS CONSTITUÍDOS EXCLUSIVAMENTE POR SOM, MOVIMENTO E POR UMA COMBINAÇÃO DE 
IMAGEM E SOM, IMPOSTOS PELA PRÓPRIA NATUREZA DOS PRODUTOS, QUE POSSAM SER 
NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE UM RESULTADO TÉCNICO, OU QUE POSSAM CONFERIR UM 

VALOR SUBSTANCIAL AOS PRODUTOS - ARTIGO 4.º, N.º 1, DA DIRETIVA RELATIVA ÀS MARCAS 

Para efeitos de apreciação do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas i), ii) e iii), da Diretiva relativa às 

marcas, a perceção do público não é um elemento decisivo, mas pode ser um critério útil, 

especialmente para identificar, nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas ii) e iii), as 

características essenciais do sinal em questão. 

  

Marca de som Produtos e serviços 

 
Clique na imagem para reproduzir 

Classe 7: Serras de 

corrente 
 

Marca de movimento Produtos e serviços 

 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 28: Puzzles 
tridimensionais 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
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PARTE C - Exame dos motivos relativos de recusa e/ou 
anulabilidade (11) 

IDENTIDADE 

Um sinal só será considerado idêntico a uma marca se reproduzir, sem qualquer modificação ou 

aditamento, todos os elementos que constituem marca ou se, considerado no seu conjunto, 

apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos de um 

consumidor médio. 

COMPARAÇÃO DE MARCAS DE SOM: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL 

As marcas de som abrangem diferentes elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 
1) sons constituídos por elementos verbais cantados ou falados; 2) sons constituídos por 
elementos musicais (como melodia, harmonia, ritmo); 3) sons realistas (como o som de um cão a 
ladrar, trovão, cubos de gelo, etc.); e 4) outros sons que não estejam abrangidos por nenhuma das 
categorias anteriores. 

COMPARAÇÃO VISUAL 

A comparação visual de uma marca de som não é possível, mesmo que a marca seja representada 

«visualmente» através de notação musical ou quando a notação musical contenha elementos 

verbais. 

COMPARAÇÃO FONÉTICA 

A comparação fonética é decisiva para as marcas de som. As marcas de som podem ser sempre 
comparadas foneticamente com outras marcas de som e com marcas multimédia. As marcas de 
som podem ser comparadas foneticamente com outros tipos de marcas, desde que sejam 
constituídas por um elemento verbal ou que contenham um elemento verbal. 

Elementos verbais: A coincidência ou semelhança 
entre elementos verbais distintivos, se identificados 
como tal por uma parte significativa do público 
relevante, conduzirá, em princípio, a uma 
constatação de semelhança fonética. A este 
respeito, embora a pronúncia de uma marca 
nominativa seja determinada pelas regras de 
pronúncia do público relevante, tal não acontece no 
caso de uma marca de som, em que a perceção 
fonética é determinada pelo som da marca. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Tendo isto em conta, o grau de semelhança entre o 

elemento verbal coincidente numa marca de som e 

num tipo diferente de marca (por exemplo, numa 

marca nominativa ou figurativa) dependerá da forma 

exata como o elemento comum soa na marca de 

som. 
 

Marca figurativa anterior Marca de som contestada 

 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 
(11) Salvo indicação em contrário, os exemplos incluídos na parte C da Prática Comum devem ser analisados em conformidade com os 
pressupostos apresentados como «Observações preliminares». 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
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Elementos musicais: A presença de uma melodia 

distintiva numa marca de som tem um impacto 

considerável na perceção da marca pelo público 

relevante e, por conseguinte, influencia 

significativamente a comparação fonética de tal 

marca. Em regra, o facto de o instrumento, tempo ou 

ritmo ser diferente não impedirá que duas marcas 

sejam consideradas semelhantes, desde que a 

própria melodia seja idêntica ou possa ser 

identificada como sendo a mesma melodia. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

A coincidência ou semelhança de uma melodia 

distintiva tem normalmente um impacto considerável 

no resultado da comparação fonética das marcas, 

ainda que uma das marcas contenha também um 

elemento verbal ou ambas contenham um elemento 

verbal diferente. 
 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Sons realistas: A coincidência ou semelhança 

entre sons realistas distintivos de marcas de som ou 

multimédia conduz, em regra, a uma constatação de 

semelhança fonética. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Outros aspetos: A mera coincidência entre outros 

aspetos, como a entoação, a voz, etc., de duas 

marcas tem normalmente um impacto menor na 

comparação fonética das marcas. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

  

COMPARAÇÃO CONCEPTUAL 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de som e entre marcas de som 
e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito (quer no elemento 
verbal quer no som realista). É pouco provável que marcas de som que contêm apenas melodias 
possuam um conceito. 

COMPARAÇÃO DE MARCAS DE MOVIMENTO: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL 

Uma marca de movimento abrange combinações de diferentes elementos que podem ser 
classificados do seguinte modo: 1) elementos verbais; 2) elementos figurativos; e 3) o movimento 
ou transformação dos elementos verbais e/ou figurativos. 

COMPARAÇÃO VISUAL 

Na comparação visual de duas marcas de movimento ou de uma marca de movimento com outro 
tipo de marca, é necessário considerar a coincidência ou a semelhança entre os elementos 
presentes nas marcas (os elementos verbais e/ou figurativos e o movimento ou transformação 
desses elementos). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
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Elementos verbais: É provável que as marcas de 

movimento que contenham um ou mais elementos 

verbais distintivos sejam visualmente semelhantes a 

outra marca de movimento que contenha elementos 

verbais distintivos iguais ou semelhantes. 

Os elementos verbais distintivos contidos numa 

marca de movimento podem ter um impacto mais 

forte no consumidor do que outros elementos visuais 

(ou seja, elementos figurativos, movimento ou outra 

alteração), embora a comparação tenha de ter em 

conta todos os sinais. 

 

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

Elementos figurativos: Uma coincidência ou 
semelhança num elemento figurativo distintivo pode 
conduzir a uma constatação de semelhança visual. 
É provável que tal semelhança seja constatada 
sobretudo nos casos em que, em virtude da sua 
dimensão, posição na marca e/ou cor, o elemento 
figurativo possa ser suficientemente percecionado 
pelo consumidor, tendo em conta, em especial, que 
está sujeito a movimento/transformação. 

 

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

Movimento de elementos: A mera coincidência 

num movimento banal, em si mesma, não resultará 

numa semelhança visual. 

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
 

No entanto, não se pode excluir que um movimento 

específico que seja memorável e distintivo possa ser 

suficiente para tornar marcas de movimento 

visualmente semelhantes em certa medida, apesar 

de possuírem outros elementos diferentes, como 

elementos verbais. 

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 
 

Transformação de elementos: A mera 

coincidência na alteração de posição ou na 

alteração de cores, em si mesma, terá normalmente 

um impacto menor na comparação das marcas e 

não conduzirá, em princípio, a uma constatação de 

semelhança visual. 

  

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 

COMPARAÇÃO FONÉTICA 

As marcas de movimento que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser 

comparadas foneticamente. Do mesmo modo, as marcas de movimento não podem ser comparadas 

foneticamente com outros tipos de marcas que não contenham elementos verbais, quer na imagem 

quer pronunciados. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
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A presença de um elemento verbal distintivo numa 

marca de movimento tem normalmente uma 

influência significativa na perceção fonética da 

marca de movimento pelo público relevante. 

 

Marca de movimento anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

A coincidência ou semelhança num elemento verbal 

distintivo terá normalmente um impacto no resultado 

da comparação fonética de marcas de movimento 

com outras marcas de movimento ou com outros 

tipos de marcas, sendo mais provável que conduza 

a uma constatação de um certo grau de semelhança 

fonética. 
 

Marca de som anterior 
Marca de movimento 

contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

COMPARAÇÃO CONCEPTUAL 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de movimento e entre marcas 
de movimento e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito. 

O movimento ou a transformação dos elementos de 

uma marca de movimento, por si só, não terá 

provavelmente um conceito. No entanto, o 

movimento poderá reforçar, adicionar ou, em 

alguns casos, alterar o conceito do elemento sujeito 

a movimento. 

No exemplo aqui apresentado, a combinação do 

elemento com o movimento reforça o conceito inicial 

de «jogador de basquetebol a lançar uma bola». Por 

conseguinte, as marcas são conceptualmente 

idênticas. 

Marca figurativa anterior 
Marca de movimento 

contestada 
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reproduzir 
 

COMPARAÇÃO DE MARCAS MULTIMÉDIA: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL 

As marcas multimídia abrangem duas categorias de elementos: 1) elementos visuais (elementos 
verbais representados graficamente, elementos figurativos e o movimento ou transformação dos 
elementos verbais e/ou figurativos representados graficamente); e 2) elementos sonoros 
(elementos verbais cantados ou falados, elementos musicais, sons realistas e outros). 

COMPARAÇÃO VISUAL 

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas visualmente com outras marcas multimédia, 
bem como com outros tipos de marcas, exceto marcas de som. Aplicam-se, em geral, os princípios 
relativos à comparação visual das marcas de movimento. 

Elementos verbais representados graficamente: 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança 

visual entre duas marcas multimédia ou entre uma 

marca multimédia e outro tipo de marca se estas 

partilharem elementos verbais representados 

graficamente distintivos que sejam iguais ou 

semelhantes. 

Marca multimédia anterior 
Marca multimédia 

contestada 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
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reproduzir 
 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2070.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
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Elementos figurativos: Em princípio, existe um 

certo grau de semelhança visual entre duas marcas 

multimédia ou entre uma marca multimédia e outro 

tipo de marca que partilhem elementos figurativos 

distintivos que sejam iguais ou semelhantes. 

Marca figurativa anterior 
Marca multimédia 

contestada 

 

 
Clique na imagem para 

reproduzir 
 

COMPARAÇÃO FONÉTICA 

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas foneticamente com outras marcas 
multimédia e marcas de som. Também é possível realizar uma comparação fonética com outros 
tipos de marcas que sejam constituídas por um elemento verbal ou que contenham um elemento 
verbal. 

Elementos verbais representados graficamente: 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança 

fonética se uma marca multimédia contiver um 

elemento verbal representado graficamente 

distintivo (estático ou sujeito a movimento) que 

coincida com, ou seja semelhante a, um elemento 

verbal de outra marca (cantado ou falado, ou 

representado graficamente, quando for o caso). 

 

Marca multimédia anterior 
Marca multimédia 

contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Elementos verbais cantados ou falados: Em 

princípio, existe também um grau de semelhança 

fonética se o elemento verbal cantado ou falado da 

marca multimédia coincidir com, ou for semelhante 

a, outro elemento verbal percetível noutra marca 

(cantado ou falado, ou representado graficamente, 

quando for o caso). 
 

Marca de movimento anterior 
Marca multimédia 

contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Combinação de elementos verbais cantados ou 

falados e elementos verbais representados 

graficamente: Quando um elemento verbal 

representado graficamente for acompanhado por 

um elemento verbal cantado ou falado, este último 

poderá afetar a pronúncia do primeiro. (12) 

 

Marca nominativa anterior 
Marca multimédia 

contestada 

GERIVAN 
 

Clique na imagem para 

reproduzir 

Elementos musicais e sons realistas: A 

coincidência na melodia ou em sons realistas só é 

possível nas marcas multimédia e de som, pois 

estes são os únicos tipos de marcas que podem 

conter tais sons. 

  

Marca de som anterior 
Marca multimédia 

contestada 

 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

COMPARAÇÃO CONCEPTUAL 

As marcas multimédia podem ser comparadas conceptualmente, desde que transmitam um 
conceito. 

 
(12) No entanto, consoante os casos, não se pode excluir que o elemento verbal representado graficamente numa marca multimédia seja, 
ainda assim, pronunciado de acordo com as regras de pronúncia do público relevante correspondente. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
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COMPARAÇÃO DE MARCAS DE HOLOGRAMA: COMPARAÇÃO VISUAL, FONÉTICA E CONCEPTUAL 

Podem ser identificadas três categorias de elementos nas marcas de holograma: 1) elementos 
verbais; 2) elementos figurativos; e 3) o efeito holográfico. 

COMPARAÇÃO VISUAL 

Numa marca de holograma, o movimento ou transformação na representação da marca serve 
unicamente para mostrar o efeito holográfico e apenas este tem de ser tido em conta na comparação 
visual. 

Efeito holográfico: Um efeito holográfico idêntico 

ou semelhante, em si mesmo, não conduzirá, em 

princípio, a uma constatação de semelhança visual, 

a menos que seja possível identificar uma 

semelhança nos elementos verbais ou figurativos 

dos sinais em comparação. Dois sinais podem ser 

visualmente semelhantes devido a elementos 

verbais ou figurativos coincidentes ou semelhantes, 

embora o efeito holográfico seja diferente. 

Marca de movimento anterior 
Marca de holograma 

contestada 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 
 

COMPARAÇÃO FONÉTICA 

As marcas de holograma que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser 
comparadas foneticamente. 

Quando as marcas de holograma contêm elementos 

verbais, podem ser comparadas foneticamente com 

os mesmos ou outros tipos de marcas que possam 

ser objeto de uma avaliação fonética. 

 

Marca figurativa anterior 
Marca de holograma  

contestada 

 

 

Clique na imagem para 

reproduzir 

COMPARAÇÃO CONCEPTUAL 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de holograma e entre uma marca 

de holograma e outro tipo de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito. 

 

 IMPLEMENTAÇÃO 

Tal como em casos anteriores, a presente Prática Comum produz efeitos no prazo de três meses a contar da 

data da sua publicação. O quadro a seguir apresenta mais informações sobre a implementação da presente 

Prática Comum. Os Institutos responsáveis pela aplicação podem optar por publicar informações 

complementares nos seus sítios Web. 

3.1 INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO 

Lista dos institutos responsáveis pela implementação, data de implementação e prática de implementação: 

Ligação para o quadro 

(*) Em caso de discrepância entre a tradução da Comunicação Comum e dos documentos da Prática Comum 

para qualquer uma das línguas oficiais da União Europeia e a versão inglesa, prevalece esta última. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/EUIPN/CP11/CP11_Overview_table_of_Implementations.pdf
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
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 INTRODUÇÃO 

1.1 Objetivo do presente documento 

O presente documento de Prática Comum visa identificar os princípios gerais relativos ao exame dos 

requisitos formais e motivos de recusa e invalidade de novos tipos de marcas, nomeadamente marcas de 

som, de movimento, multimédia e de holograma, bem como as novas formas de as representar. Constitui 

uma referência para o EUIPO, o Benelux e os Institutos de Propriedade Intelectual dos Estados-Membros 

(a seguir designados coletivamente por «IPI dos EM»), as Associações de utilizadores (a seguir 

designadas por «AU»), os requerentes e os representantes sobre a Prática Comum PC11. 

Estará amplamente disponível e será facilmente acessível, proporcionando uma explicação clara e 

completa dos princípios em que se baseia a nova prática comum. Estes princípios foram desenvolvidos 

com vista a uma aplicação geral e visam abordar a grande maioria dos casos. Embora o exame dos 

requisitos formais e motivos de recusa de novos tipos de marcas seja sempre realizado caso a 

caso, os princípios servem de orientação para garantir que os diferentes IPI dos EM chegam a resultados 

semelhantes e previsíveis. 

Além disso, os exemplos apresentados no presente documento visam ilustrar os princípios da Prática 

Comum. Estes exemplos devem ser considerados em conjunto com o respetivo motivo de recusa/princípio 

e com base nos pressupostos em que assentam. 

1.2 Contexto 

Em dezembro de 2015, o Parlamento Europeu e o Conselho adotaram o pacote de reformas sobre a marca 

da União Europeia. O pacote continha dois instrumentos legislativos, concretamente o Regulamento (UE) 

n.º 2017/1001 (RMUE) e a Diretiva (UE) n.º 2015/2436 (Diretiva relativa às marcas), que visa uma maior 

aproximação das 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 EM 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, 

a adoção 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 novas iniciativas de harmonização. O projeto analisou as práticas em matéria de marcas, 

desenhos e modelos dos Institutos de Propriedade Intelectual dos EM, a fim de detetar domínios em que 

existia divergência e, através de uma avaliação do impacto provável, da viabilidade de âmbito possível, 

das restrições legais existentes, dos níveis de interesse entre os utilizadores e da exequibilidade para os 

Institutos de Propriedade Intelectual, determinar os domínios em que uma prática comum seria mais 

benéfica para as partes interessadas da rede. 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 quarto Projeto de Convergência 

lançado pelo Conselho de Administração, que é o décimo primeiro em termos absolutos. O PC11 foi um 

dos dois projetos recomendados para lançamento na sequência do terceiro ciclo de abertura da análise 

de convergência, que se centrava na reforma jurídica e no impacto das novas disposições introduzidas 

pela Diretiva relativa às marcas. 
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PC11: Novos tipos de marcas: exame dos requisitos formais e motivos de recusa e/ou  invalidade 

O projeto insere-se no contexto da iniciativa «Apoio à transposição da diretiva», lançada com o objetivo de 

prestar apoio técnico e jurídico ao processo de transposição no seio dos IPI dos EM e de facilitar uma 

aplicação harmonizada das novas disposições. 

Em resultado do projeto «Apoio à transposição da diretiva», e servindo como ponto de partida comum para 

evitar disparidades e reforçar a segurança jurídica, a previsibilidade e a acessibilidade para os utilizadores, 

os IPI dos EM adotaram, em junho de 2017, a Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos 

de marcas (1). Este documento reflete o acordo entre os IPI dos EM sobre 1) os tipos de marcas que os 

IPI tencionam aceitar; 2) as definições e os meios de representação de novos tipos de marcas; e 3) os 

formatos de ficheiro eletrónico aceitáveis para marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma. 

Além disso, foi recomendado o desenvolvimento de um projeto sobre a harmonização do exame dos 

requisitos formais e motivos de recusa ou invalidade que afetam as marcas de som, de movimento, 

multimédia e de holograma. Esta proposta foi subsequentemente aprovada pelo grupo de trabalho para a 

análise da convergência em outubro de 2017, tendo sido finalmente adotada pelo Conselho de 

Administração em junho de 2018. 

O grupo de trabalho do projeto foi dividido em dois Sub-Grupos: 

a) O primeiro Sub-Grupo centrou-se no exame dos requisitos formais e dos motivos absolutos de 

recusa ou nulidade. 

b) O segundo Sub-Grupo centrou-se no exame dos motivos relativos de recusa ou anulabilidade. 

Ambos os subgrupos de trabalho incluíam representantes dos IPI dos EM, da EUIPO e de Associações de 

utilizadores, que trabalharam em estreita colaboração para elaborar e chegar a acordo sobre um conjunto 

de princípios baseados na escassa jurisprudência assente no domínio dos novos tipos de marcas e das 

práticas de pós-transposição previstas. 

1.3 Âmbito da Prática 

A presente Prática Comum apresenta um conjunto de princípios e exemplos ilustrativos sobre o exame 

dos requisitos formais e dos motivos de recusa ou invalidade de novos tipos de marcas, tendo em conta o 

impacto da eliminação da representação gráfica na nova Diretiva relativa às marcas. 

De acordo com o princípio geral estabelecido pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, os critérios 

aplicáveis ao exame dos motivos de recusa ou de invalidade devem ser os mesmos para todos os tipos 

de marcas. Embora respeitando plenamente este princípio, as questões seguidamente enunciadas, que 

são especificamente relevantes para as marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma, estão 

abrangidas pelo âmbito das atividades dos Sub-Grupos de Trabalho do projeto PC11: 

a) As questões seguidamente enunciadas estão abrangidas pelo âmbito da Prática Comum PC11-SG1 

relativa ao exame dos requisitos formais e dos motivos absolutos de recusa ou nulidade (partes A e 

B). Em especial no que diz respeito: 

- à aplicação dos critérios «Sieckmann» aos novos tipos de marcas (2); 

- às discrepâncias entre a representação, o tipo e a descrição da marca; 

- ao exame das reivindicações de prioridade quando pelo menos uma das marcas pertence a um novo 

tipo; 

 
(1) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_pt.pdf  
(2) Ver acórdão de 12 de dezembro de 2002, C-273/00, Sieckmann, EU:C:2002:748, n.º 55. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
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- ao caráter distintivo intrínseco de novos tipos de marcas; 

- ao caráter descritivo de novos tipos de marcas; 

- às características impostas pela própria natureza dos produtos, ou que são necessárias para obter 

um resultado técnico, ou conferem um valor substancial aos produtos. 

As questões seguidamente enunciadas, que não especificamente relevantes para novos tipos de marcas 

e/ou para a nova forma de as representar, não estão abrangidas pelo âmbito da Prática Comum PC11-

SG1. 

- As formas convencionais de representar marcas de som e de movimento. 

- Questões processuais e procedimentos administrativos internos relativos à forma e aos meios pelos 

quais o requerente é convidado a esclarecer dúvidas ou a sanar irregularidades. 

- Os motivos absolutos especificados no Artigo 4.º, alíneas d), f), g), h), i), j), k) e l), da Diretiva relativa 

às marcas, não foram considerados especificamente relevantes para os novos tipos de marcas, uma 

vez que podem aplicar-se independentemente do tipo de marca examinado. 

- A apreciação de marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes, que possuam caráter 

enganador, que contenham bandeiras e emblemas nacionais, ou que entrem em conflito com outros 

direitos protegidos (Denominação de Origem Protegida - DOP, Indicação Geográfica Protegida - IGP, 

Especialidades Tradicionais Garantidas – ETG, Termos Tradicionais para Vinhos - TTV, Proteção 

Comunitária das Obtenções Vegetais - PCOV) não deve, em princípio, ser afetada pelas novas formas 

de representar marcas de som, de movimento, multimédia ou de holograma. 

- No que se refere ao Artigo 4.º, n.º 1, alínea d), da Diretiva relativa às marcas, foi acordado que este 

motivo não seria abrangido pelo âmbito da Prática Comum, uma vez a conclusão de que um sinal se 

tornou «usual» pressupõe um processo prévio de habituação, que implica que, ao tornar-se usual, o 

sinal torna-se também descritivo. Por conseguinte, uma vez que as regras aplicadas ao carácter 

descritivo são também aplicáveis a este motivo, não há necessidade de abordar especificamente esta 

questão em relação às marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma. 

- Questões linguísticas: Considera-se, para efeitos da Prática Comum, que as marcas que contêm 

elementos nominativos, que seja totalmente descritivos ou não distintivos em inglês, serão 

consideradas descritivas ou desprovidas de caráter distintivo em todas as línguas e são 

compreendidas pelos Institutos nacionais. 

b) As questões seguidamente enunciadas estão abrangidas pelo âmbito da Prática Comum PC11-SG2 

relativa ao exame dos motivos relativos de recusa ou anulabilidade (parte C) e, em especial, aos 

critérios para comparação dos sinais que envolvem marcas de som, de movimento, multimédia e de 

holograma, especialmente no que respeita: 

- à comparação entre novos tipos de marcas; 

- à comparação entre outros tipos de marcas e novos tipos de marcas. 

As questões seguidamente enunciadas, que não especificamente relevantes para novos tipos de marcas, 

não estão abrangidas pelo âmbito da Prática Comum PC11-SG2. 

- Apreciação do marcado caráter distintivo e/ou do caráter distintivo adquirido através da utilização e/ou 

da reputação: para efeitos da presente Prática Comum, presume-se que não existe qualquer prova 

e/ou reivindicação e/ou conhecimento anterior de que qualquer uma das marcas é uma marca de 

prestígio ou que adquiriu um marcado caráter distintivo através da utilização. 

- Determinação ou definição do público relevante e grau de atenção na apreciação dos motivos 

relativos. 

- A metodologia de apreciação do risco de confusão. 

- Acordo sobre os fatores a considerar na apreciação do risco de confusão. Embora haja muitos fatores 

suscetíveis de afetar a apreciação global do risco de confusão, como o grau de atenção do público 

relevante, a interdependência, a coexistência, a situação do mercado, a família de marcas, etc., a 
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Prática Comum não tem por objetivo determinar quais são esses fatores. 

- Acordo sobre as interdependências entre a apreciação do caráter distintivo e todos os outros fatores 

a considerar na apreciação do risco de confusão. 

- Do mesmo modo, a Prática Comum não visa definir ou harmonizar os conceitos de «elementos 

distintivos e dominantes da marca», embora esses conceitos possam ser referidos no documento, se 

necessário, para a correta apreciação da semelhança visual, fonética ou conceptual do ponto de vista 

do público relevante. 

 

 A PRÁTICA COMUM 

A. EXAME DOS REQUISITOS FORMAIS: PRINCÍPIOS COMUNS 

Esta parte da Prática Comum apresenta um conjunto de princípios e algumas recomendações sobre as 

seguintes questões: 

- o sinal e os seus elementos, tal como definidos na Comunicação Comum sobre a representação de 

novos tipos de marcas; 

- aspetos gerais: descrição, indicação dos elementos verbais, discrepâncias entre a representação, o 

tipo de marca e a descrição, e meios válidos de representar mais do que um tipo de marca; 

- exame das reivindicações de prioridade quando pelo menos uma das marcas pertence a um novo 

tipo. 

 O sinal e os seus elementos, tal como definidos na Comunicação Comum 
sobre a representação de novos tipos de marcas 

A Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas facilita a classificação das 

marcas resumindo as definições e os meios de representação para cada um dos diferentes tipos de 

marcas (3), utilizando como ponto de referência as definições e os meios de representação previstos no 

Artigo 3.º do Regulamento de Execução (4). Os quatro últimos tipos constituem os novos tipos de marcas 

e são objeto do projeto PC11 (marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma). 

Acresce que, nos termos do Artigo 3.º da Diretiva 2015/2436 relativa às marcas, uma marca pode ser 

representada no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao público determinar o 

objeto claro e preciso da proteção conferida ao seu titular. A este respeito, é essencial que o sinal esteja 

registado em qualquer forma adequada utilizando tecnologias geralmente disponíveis, desde que possa 

ser representado de uma forma clara, precisa, autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e 

objetiva. 

Quando um sinal cumpre claramente uma das definições e os requisitos de representação estabelecidos 

na Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas, deve ser classificado como 

esse tipo específico de marca. Por conseguinte, um sinal será classificado como marca de som, de 

movimento multimédia ou de holograma quando a sua representação estiver em conformidade com a 

definição e as características explicadas nas secções que se seguem e o formato apresentado for o 

adequado para cada marca específica. 

Importa sublinhar que os exemplos apresentados visam meramente ilustrar em que poderá constituir o 

pedido de uma marca de som, de movimento, multimédia e de holograma. São apresentados para efeitos 

de formalidades, mas não cumprem necessariamente os requisitos relativos aos motivos absolutos. 

 
(3) https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/Annex_1_pt.pdf 
(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=PT 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/Annex_1_pt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1431&from=PT
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1.1 Marcas de som  

De acordo com a definição constante da Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de 

marcas, uma marca de som (também designada por «marca sonora») é uma marca constituída 

exclusivamente por um som ou uma combinação de sons, e é representada através da apresentação de 

um ficheiro de áudio que reproduza o som ou por uma representação exata do som em notação musical. 

Por conseguinte, qualquer sinal representado num ficheiro de áudio que contenha um ou mais sons, 

independentemente do tipo de som nele contido (por exemplo, elementos verbais percetíveis no som, um 

som na natureza, sons de animais, uma melodia, etc.) deve ser classificado como uma marca de som. 

Exemplos: 

Marcas de som  

 

MARCA DE SOM 1 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

MARCA DE SOM 2 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

MARCA DE SOM 3 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

MARCA DE SOM 4 

Clique na imagem para 

reproduzir 

 

MARCA DE SOM 5 

Clique na imagem para 

reproduzir 

O acórdão do Tribunal de Justiça da UE de 27 de novembro de 2003, Notação Musical-Shield Mark, C-

283/01, EU:C:2003:641, estabelece, no que se refere à representação exata de um som em notação 

musical, que: 

uma pauta dividida em compassos e na qual constem, designadamente, uma clave, notas 

musicais e silêncios cuja forma indica o valor relativo e, se for caso disso, acidentes - 

determinando todos estes sinais a altura e a duração dos sons -, pode constituir uma 

representação fiel da sucessão de sons que formam a melodia cujo registo é pedido. Este 

modo de representação gráfica dos sons cumpre os requisitos da jurisprudência do Tribunal 

de Justiça, segundo a qual essa representação deve ser clara, precisa, autónoma, facilmente 

acessível, inteligível, duradoura e objetiva. 

Nesta conformidade, a expressão «notação musical exata» significa que a representação deve incluir 

todos os elementos necessários para determinar o objeto claro e preciso da proteção. Esses requisitos 

estão satisfeitos quando o sinal é representado por uma clave dividida em compassos, da qual constem, 

em especial, uma clave e todas as notas musicais necessárias para reproduzir a melodia. 

O tempo ou cadência da melodia e o(s) instrumento(s) são elementos opcionais a indicar. No entanto, a 

falta de indicação destes elementos resultará na recusa de uma reivindicação de prioridade quando os 

formatos dos ficheiros dos pedidos não forem idênticos (secção 3.3.1 do presente documento - Exame das 

reivindicações de prioridade). Pode igualmente afetar a apreciação dos motivos relativos de recusa e  

anulabilidade quando a apreciação da identidade do objeto ou a comparação envolver marcas de som 

representadas graficamente. 

1.2 Marcas de movimento 

De acordo com a definição constante da Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de 

marcas, uma marca de movimento é uma marca constituída, ou que se consubstancie, por um movimento 

ou uma alteração na posição dos elementos da marca, e é representada através da apresentação de um 

ficheiro de vídeo ou de uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem o movimento ou a alteração 

na posição. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%201.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%202.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%203.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%204.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%205.mp3
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Esta definição não restringe as marcas de movimento às marcas que representam movimento. Um sinal 

também pode ser qualificado como marca de movimento se for suscetível de ilustrar uma alteração na 

posição dos elementos (por exemplo, uma sequência de imagens fixas), uma mudança de cor ou uma 

mudança de elementos entendida como a substituição de uma imagem por outra. 

Consequentemente, um ficheiro de vídeo constituído por uma ou mais imagens sem som, em que seja 

possível identificar um movimento, uma alteração na posição dos elementos da marca, uma mudança de 

cor ou uma mudança de elementos, deve ser classificado como uma marca de movimento. 

Quando a marca de movimento for representada por uma série de imagens fixas sequenciais que ilustrem 

o movimento ou a alteração de posição, pode ser exigido que a duração, as repetições e a velocidade do 

movimento sejam indicadas na descrição. 

Por conseguinte, a ausência de uma descrição que explique esses elementos poderá resultar na recusa 

de uma reivindicação de prioridade quando os formatos dos ficheiros dos pedidos não forem idênticos. No 

entanto, se, numa reivindicação de prioridade, o segundo pedido estiver representado numa sequência de 

imagens fixas, pode ser exigida uma descrição para garantir que o objeto de ambos os pedidos é idêntico 

(por exemplo, duração, velocidade, repetições) (secção 3.3.2 do presente documento - Exame das 

reivindicações de prioridade). Pode igualmente afetar a apreciação dos motivos relativos de recusa e 

anulabilidade quando a apreciação da identidade do objeto ou a comparação envolver marcas de 

movimento representadas graficamente. 

Exemplos: 

Marcas de movimento 

 
MARCA DE MOVIMENTO 1 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 2 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 3 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 4 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 5 

Clique na imagem para reproduzir 

 

MARCA DE MOVIMENTO 6 

Clique na imagem para reproduzir 

1.3 Marcas multimédia 

De acordo com a definição constante da Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de 

marcas, uma marca multimédia é uma marca constituída, ou que se consubstancie, por uma combinação 

de imagem e som. As marcas multimédia são representadas através da apresentação de um ficheiro 

audiovisual. 

Por conseguinte, um ficheiro audiovisual constituído por uma combinação de elementos visuais e sonoros 

deve ser classificado como marca multimédia. 

A presença de um ecrã preto ou branco no ficheiro combinado com um som não impede que a marca seja 

classificada como marca multimédia, o mesmo sendo válido para a ausência parcial de som combinado 

com uma imagem. 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%206.mp4
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Exemplos: 

Marcas multimédia 

 
MARCA MULTIMÉDIA 1 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 2 

Clique na imagem para reproduzir 

1.4 Marcas de holograma 

De acordo com a definição constante da Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de 

marcas, uma marca de holograma é uma marca constituída por elementos com características 

holográficas. Consequentemente, um holograma é uma imagem que muda de aparência quando vista de 

diferentes ângulos. Por exemplo: 

1. Um holograma pode ser uma estrutura física plana que usa a difração da luz para criar imagens 

visuais. A sua superfície plana, sob a iluminação adequada, parece conter uma imagem tridimensional 

ou outros efeitos visuais. Neste caso, o efeito tridimensional é, na verdade, um efeito visual 

bidimensional que é percecionado pelo cérebro humano como tridimensional. 

2. Um holograma pode ser uma visualização ou projeção digital de um objeto exibido por meio de 

dispositivos de visualização de campos de luz. Através deles, é possível visualizar e ver objetos 

tridimensionais e composições de objetos enquanto tais. Podemos ver estas imagens realistas, mas 

não lhes podemos tocar. 

Por conseguinte, as marcas de holograma apresentam efeitos visuais adicionais que outros tipos de 

marcas não podem exibir. A este respeito, são exemplos de características holográficas: 

• efeito de troca de imagens; efeito de transformação da imagem; 

• efeito de volume tridimensional, por exemplo, a imagem parece materializar-se; 

• efeito de profundidade tridimensional, por exemplo, a imagem aparenta ter profundidade; 

• elementos tridimensionais rotativos e/ou móveis em hologramas digitais; 

• efeitos digitalmente visualizados, por exemplo, num ecrã de LED. 

As marcas de holograma são representadas através da apresentação de um ficheiro de vídeo (por 

exemplo, MP4) ou de uma série de imagens gráficas ou fotográficas que contenham todas as vistas, de 

diferentes ângulos, que servem para identificar, de modo suficiente, o efeito holográfico. 

Quando a marca de holograma é representada numa série de imagens gráficas ou fotográficas fixas 

sequenciais, as imagens devem apresentar todas as vistas, de diferentes ângulos, que sejam necessárias 

e suficientes para identificar o efeito holográfico em todos os seus elementos, em especial a altura, a 

largura, a profundidade e/ou os efeitos de metamorfose da imagem tridimensional. 

Exemplos: 

Marcas de holograma  

 
MARCA DE HOLOGRAMA 1 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 2 

Clique na imagem para reproduzir 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%202.mp4
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 Aspetos gerais 

2.1 Descrição 

Em certos casos, a representação da marca pode ser complementada por uma descrição do sinal, que 

serve para clarificar o objeto e o âmbito de proteção da marca objeto do pedido (5). Quando a 

representação de um novo tipo de marca (marcas de som, de movimento, multimédia e de holograma) for 

acompanhada de uma descrição, esta tem de ser conforme com a representação da marca e não pode 

contrariar essa representação ou alargar o seu âmbito. 

A Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas indica que a representação das 

marcas de movimento, de posição, de padrão, de cor e outras marcas pode ser acompanhada por uma 

descrição (6). No entanto, tal não exclui a possibilidade de alguns IPI aceitarem igualmente descrições que 

acompanhem outros tipos de marcas. 

2.2 Indicação dos elementos verbais na marca 

Os elementos verbais nas marcas de movimento ou de holograma podem ser representados visualmente, 

ou podem ser incluídos em marcas de som. Nas marcas de som, o que é importante é a impressão fonética 

da palavra. Nas marcas multimédia, podem ser sonoros e/ou visuais. 

Por conseguinte, qualquer campo existente que exija a indicação dos elementos verbais da marca servirá 

unicamente para fins de pesquisa e nunca alargará o âmbito de proteção da marca, tal como definido pela 

sua representação. 

2.3 Prevalência da representação sobre o tipo e a descrição 

Quando a representação da marca for complementada por uma indicação do tipo e/ou uma descrição da 

marca, estas devem estar em conformidade com a representação da marca. 

 

Consequentemente, em caso de conflito ou discrepância entre a representação e o tipo e/ou a descrição 

da marca, prevalecerá sempre a representação da marca. 

2.3.1 Discrepâncias entre a representação e a descrição 

Se existir uma discrepância entre a descrição e a representação da marca, o tipo selecionado pelo 

requerente desempenha um papel importante e, se o tipo de marca estiver em conformidade com a 

representação, a descrição terá de ser eliminada ou alterada e deve ser harmonizada com a 

representação. 

Exemplo 

Tipo de marca selecionado: marca de movimento Fundamentação 

Representação da marca: 

 
DISCREPÂNCIA 1 

Clique na imagem para reproduzir 

Existe uma contradição entre a 

descrição da marca, que refere um 

cão a ladrar, e a representação da 

marca, que é constituída por um 

ficheiro de vídeo de uma vaca em 

movimento sem som. No entanto, o 

tipo de marca selecionado pelo 

 
(5) Ver acórdão de 27 de março de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, n.º 39; acórdão de 27 de novembro de 2003, Notação 
musical-Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, n.º 59; e, a título de exemplo, acórdão de 24 de junho de 2004, Blau/Gelb, C-49/02, 
EU:C:2004:384, n.º 34. 
(6) Ver definições e meios de representação para os diferentes tipos de marcas, tal como estabelecidos na Comunicação Comum 
sobre a representação de novos tipos de marcas.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%201.mp4
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Descrição: um cão a ladrar 

requerente corresponde à 

representação da marca. Por esta 

razão, o tipo de marca prevalece 

sobre a descrição e, portanto, a marca 

seria aceite como marca de 

movimento, devendo a designação 

incorreta ser eliminada ou corrigida 

pelo requerente para corresponder à 

representação da marca. 

Tipo de marca a aceitar: marca de movimento 

2.3.2 Discrepâncias entre a representação e o tipo 

Nos casos em que exista uma discrepância entre o tipo e a representação da marca, esta última também 

prevalecerá, desde que se encontre num formato aceitável para representar o tipo específico de marca. 

Além disso, o acórdão de 27 de março de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, estabelece que: 

quando, num pedido de registo de marca, existe uma contradição entre o sinal, cuja proteção 

é requerida sob a forma de uma imagem, e a qualificação dada à marca pelo respetivo 

requerente, que tem como consequência tornar impossível a determinação exata do objeto e 

do âmbito da proteção requerida ao abrigo do direito das marcas, a autoridade competente 

deve recusar o registo dessa marca, devido à falta de clareza e de precisão do pedido de 

marca (7). 

Exemplo 

Tipo de marca selecionado: marca multimédia Fundamentação 

Representação da marca: 

 
DISCREPÂNCIA 2 

Clique na imagem para reproduzir 

Existe uma contradição entre o tipo 

de marca selecionado («Marca 

multimédia»), e a representação que 

consiste na imagem de um cão em 

movimento. Dado que se trata de 

uma representação correta para 

marcas de movimento, a marca seria 

aceite como marca de movimento. 
Tipo de marca a aceitar: marca de movimento 

2.3.3 Discrepâncias entre a descrição e o tipo 

Nos casos em que exista uma discrepância entre a descrição e o tipo de marca selecionado no pedido, 

prevalecerá a descrição, desde que esteja em conformidade com a representação da marca. 

Exemplo 

Tipo de marca selecionado: marca multimédia Fundamentação 

Representação da marca: 

 

Existe uma contradição entre a 

descrição da marca, que refere uma 

alteração de posição de uma seta 

cinzenta, e o tipo de marca 

 
(7) Ver acórdão de 27 de março de 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, n.º 40. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%202.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Discrepancy%203.mp4
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DISCREPÂNCIA 3 

Clique na imagem para reproduzir 

selecionado, «Marca multimédia». 

Não obstante, a descrição 

corresponde à representação, 

consistindo ambas numa seta 

cinzenta em movimento. Por esta 

razão, a descrição prevalece sobre 

o tipo selecionado e a marca seria 

aceite como uma marca de 

movimento. 

Descrição: o movimento de uma seta cinzenta que muda 

gradualmente de posição do canto inferior esquerdo para o canto 

superior direito, em que o movimento tem uma duração total de 4 

segundos 

Tipo de marca a aceitar: marca de movimento 

2.4 Meios válidos de representar mais do que um tipo de marca 

Os novos formatos de ficheiro (por exemplo, ficheiros de áudio ou vídeo eletrónicos) não devem ser 

utilizados para representar marcas tradicionais (8) no registo (por exemplo, um ficheiro de vídeo não seria 

um meio aceitável para representar uma marca nominativa, mesmo que o ficheiro contivesse apenas uma 

representação estática da própria palavra). 

No entanto, podem ser aceitáveis novos formatos de ficheiro para mais de um dos novos tipos de marcas, 

como é o caso dos ficheiros de vídeo eletrónicos, que são aceitáveis para representar marcas de 

movimento, multimédia e de holograma ou ficheiros de imagem como meios válidos para pedir o registo 

de marcas de som ou figurativas. A este respeito, os pedidos de marca serão aceites de acordo com o tipo 

de marca selecionado pelo requerente, desde que a representação cumpra os requisitos legais aplicáveis 

ao tipo específico, e o âmbito de proteção e o objeto da marca variarão em função do tipo de marca aceite. 

Por conseguinte, uma marca de som representada graficamente (por exemplo, notação musical num 

ficheiro de imagem) pode ser aceite como marca figurativa se for este o tipo selecionado pelo requerente, 

e nenhuma outra informação indicar que a intenção era pedir o registo de outro tipo de marca. Nesta 

situação, a proteção proporcionada pelo registo não abrangerá o som propriamente dito, mas sim o(s) 

elemento(s) figurativo(s) contido(s) na marca. 

Exemplos: 

Tipo de marca selecionado: marcas de som  

Representação da marca: 

 

Representação da marca: 

 

Tipos de marcas a aceitar: marcas de som  

 

 

 

 

 

 

 
(8) Para efeitos do presente documento, o termo «marcas tradicionais» designa unicamente marcas nominativas, marcas puramente 
figurativas e marcas complexas (combinação de elementos verbais e figurativos). 
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Tipo de marca selecionado: marcas figurativas 

Representação da marca: 

 

Representação da marca: 

 

Tipos de marcas a aceitar: marcas figurativas 

Do mesmo modo, uma marca de movimento representada graficamente (por exemplo, uma sequência de 

imagens fixas) pode ser aceite como marca figurativa se o requerente tiver selecionado esse tipo de marca 

e nenhuma outra informação indicar que pretendia pedir o registo de um tipo diferente. 

Exemplos: 

Tipo de marca selecionado: marca de movimento 

Representação da marca: 

 

Tipo de marca a aceitar: marca de movimento 

 

Tipo de marca selecionado: marca figurativa 

Representação da marca: 

 

Tipo de marca a aceitar: marca figurativa 

 Exame das reivindicações de prioridade 

Os princípios aplicáveis às marcas tradicionais no que se refere ao exame das reivindicações de prioridade 

também se aplicam aos novos tipos de marcas, com algumas particularidades que são abordadas nas 

secções seguintes. Além disso, um sinal só será considerado idêntico a uma marca se reproduzir, sem 

qualquer modificação ou aditamento, todos os elementos que constituem a marca ou se, considerado no 

seu conjunto, apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas aos olhos de 
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um consumidor médio (9). A este respeito, importa salientar que uma diferença insignificante entre duas 

marcas é uma diferença que um consumidor razoavelmente atento só perceberá depois de examinar as 

marcas uma ao lado da outra. 

3.1 Objeto idêntico 

Duas marcas serão consideradas idênticas para efeitos de análise de reivindicações de prioridade se o 

objeto da proteção e a marca forem os mesmos, independentemente do formato. Além disso, a prioridade 

poderá ser aceite quando o segundo pedido for de um tipo diferente de marca, mas tiver um objeto idêntico. 

Exemplo 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
OUTRA MARCA 1 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 3 

Clique na imagem para reproduzir 

Outra marca Marca multimédia 

Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque ambos os pedidos têm objeto idêntico, apesar 

de serem de tipos diferentes. 

3.2 Objeto diferente 

Quando uma reivindicação de prioridade envolver duas marcas com objeto diferente (por exemplo, se um 

dos pedidos incluir elementos que não estão incluídos no outro pedido), independentemente do seu 

formato ou do tipo de marca selecionado, as marcas serão consideradas diferentes e, por conseguinte, a 

reivindicação de prioridade será recusada. 

Exemplos por tipo de marca 

a) Marcas de som  

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 6 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 7 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque a melodia é reproduzida por instrumentos 

diferentes e, por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 8 

 
MARCA DE SOM 9 

 
(9) Ver acórdão de 20 de março de 2003, Arthur et Félicie, C-291/00, EU:C:2003:169, n.º 54. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Other%20mark%201.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%206.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%207.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%208.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%209.mp3
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Clique na imagem para reproduzir Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o tempo da melodia no primeiro pedido é 

muito mais lento do que o tempo da melodia no segundo pedido. Por conseguinte, o objeto de ambos os 

pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 10 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 11 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o ritmo do segundo pedido não é igual ao 

do primeiro pedido. Por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 12 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 13 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o primeiro pedido é constituído pelo som 

de três bipes, enquanto o segundo pedido contém o som de seis bipes. Por conseguinte, o objeto de 

ambos os pedidos é diferente. 

b) Marcas de movimento 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
 

 MARCA MULTIMÉDIA 4 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de movimento Marca multimédia 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o segundo pedido contém som que não 

está incluído no primeiro pedido. Além disso, o primeiro pedido não representa, na totalidade, o movimento 

de bater palmas constante do segundo pedido, ou seja, 11 palmas consecutivas. Por conseguinte, o objeto 

de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE MOVIMENTO 7 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 8 

Clique na imagem para reproduzir 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2010.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2011.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2012.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2013.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%204.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%208.mp4
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Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque a velocidade e as repetições do 

movimento de bater palmas do primeiro pedido são diferentes no segundo pedido. Por conseguinte, o 

objeto de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE MOVIMENTO 9 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 10 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o primeiro pedido é constituído por uma 

seta que se desloca a partir de um canto da imagem e para no meio, enquanto o segundo pedido é 

constituído por uma seta que se desloca de um canto da imagem para o outro. Por conseguinte, o objeto 

de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
 

MARCA DE MOVIMENTO 11 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca figurativa Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque ambos os pedidos são constituídos pela 

mesma imagem de uma vaca, mas o segundo pedido contém o movimento da boca da vaca, que não 

está incluído no primeiro pedido. Por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

c) Marcas multimédia 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA MULTIMÉDIA 5 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 14 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca multimédia Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o primeiro pedido é constituído por 

imagem e som, enquanto o segundo pedido contém o mesmo som, mas não inclui qualquer imagem. Por 

conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA MULTIMÉDIA 6 

 
MARCA MULTIMÉDIA 7 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2010.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%205.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2014.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%206.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%207.mp4
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Clique na imagem para reproduzir Clique na imagem para reproduzir 

Marca multimédia Marca multimédia 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque os pedidos contêm a mesma imagem, 

mas som e movimento diferentes. Por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA MULTIMÉDIA 8 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 9 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca multimédia Marca multimédia 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque ambos os pedidos têm em comum o 

mesmo som, mas o segundo pedido não inclui todos os elementos que figuram no primeiro pedido, 

nomeadamente o elemento verbal «Gerivan». Por conseguinte, o objeto é diferente. 

d) Marcas de holograma 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 3 

Clique na imagem para reproduzir 

 

MARCA DE HOLOGRAMA 4 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de holograma Marca de holograma  

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque a profundidade do efeito holográfico do 

segundo pedido não igual à do primeiro pedido. Por conseguinte, o objeto é diferente. 

3.3 Mesmo tipo de marcas representadas de forma diferente (10) 

3.3.1 Marcas de som  

As reivindicações de prioridade só serão aceites se todos os elementos contidos no primeiro pedido 

estiverem presentes no segundo pedido. 

Por conseguinte, as reivindicações de prioridade em que um dos pedidos está representado em notação 

musical (por exemplo, JPEG) e o outro está representado num ficheiro de áudio (por exemplo, MP3) só 

serão aceites se todos os elementos (11) contidos no ficheiro de áudio estiverem indicados na notação 

musical. 

Se algum desses elementos estiver em falta, as marcas não são idênticas e a reivindicação de prioridade 

será recusada. 

 
(10) O anexo da Comunicação Comum sobre a representação de novos tipos de marcas, em que são indicados os formatos de ficheiro 
aceitáveis em cada IPI, deve ser consultado quando é reivindicada a prioridade numa situação em que ambas as marcas de som 
são representadas de forma diferente.  
(11) Ver parte A – secção 1.1 – Marcas de som  – Elementos para que uma marca de som representada graficamente seja clara e 
precisa. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%208.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%209.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%203.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%204.mp4
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Exemplos: 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 15 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque a melodia no ficheiro MP3 é equivalente à da 

notação musical, e todos os elementos indicados na notação musical, ou seja, os compassos, a clave, as 

notas musicais e as pausas cuja forma indica o valor relativo - sendo que todos estes elementos da 

notação determinam o tom e a duração dos sons - assim como o instrumento, ou seja, o piano e o tempo 

da melodia, estão contidos no ficheiro de áudio.  

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 16 

Clique na imagem para reproduzir 
 

 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque a melodia na notação musical é equivalente 

à do ficheiro MP3, e todos os elementos indicados na notação musical, ou seja, os compassos, a clave, 

as notas musicais e as pausas cuja forma indica o valor relativo - sendo que todos estes elementos da 

notação determinam o tom e a duração dos sons - assim como o instrumento, ou seja, o piano e o tempo 

da melodia, estão contidos no ficheiro de áudio.  

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE SOM 17 

Clique na imagem para reproduzir  

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o segundo pedido não inclui todos os 

elementos contidos no ficheiro de áudio, concretamente o instrumento. Por conseguinte, o objeto de 

ambos os pedidos não é idêntico. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 18 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque a melodia no segundo pedido contém o 

som de um cão a ladrar, que não está incluído no primeiro pedido. Por conseguinte, o objeto de ambos 

os pedidos não é idêntico. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2015.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2016.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2017.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2018.mp3
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Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 19 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque a melodia no segundo pedido contém a 

vocalização da palavra «Gerivan», que não está incluída no primeiro pedido. Por conseguinte, o objeto 

de ambos os pedidos não é idêntico. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 20 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque nem todos os elementos contidos no 

ficheiro de áudio estão indicados na notação musical, concretamente o instrumento utilizado para 

reproduzir a melodia, neste caso, um piano, e o primeiro pedido constitui apenas uma representação 

parcial do segundo pedido, que contém notas adicionais. Por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos 

é diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 21 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque nem todos os elementos contidos no 

ficheiro de áudio estão indicados na notação musical, concretamente o instrumento utilizado para 

reproduzir a melodia, neste caso, uma viola pizzicato. Por conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é 

diferente. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE SOM 22 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de som Marca de som 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque nem todos os elementos contidos no 

ficheiro de áudio estão indicados na notação musical, concretamente o tempo da melodia. Por 

conseguinte, o objeto de ambos os pedidos é diferente. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2019.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2020.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2021.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2022.mp3
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3.3.2 Marcas de movimento 

As reivindicações de prioridade em que um dos pedidos está representado numa sequência de imagens 

fixas (por exemplo, JPEG) e o outro num ficheiro de vídeo (por exemplo, MP4) só serão aceites se todos 

os elementos do ficheiro de vídeo e o seu movimento completo forem claramente identificáveis na 

sequência de imagens fixas. Se o segundo pedido estiver representado numa sequência de imagens fixas, 

pode ser exigida uma descrição para garantir que o objeto é idêntico (por exemplo, duração, velocidade, 

repetições). 

Se algum desses elementos estiver em falta e não for possível identificar claramente o movimento 

completo, as marcas não são idênticas e a reivindicação de prioridade será recusada. 

Exemplos: 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
 

MARCA DE MOVIMENTO 12 

Clique na imagem para reproduzir 
 

 

Descrição: este movimento consiste na exibição do 

conteúdo das imagens fixas a intervalos de meio 

segundo. 

Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque o movimento completo da marca de 

movimento contida no ficheiro de vídeo do primeiro pedido está claramente identificado na sequência de 

imagens fixas do segundo pedido, que apresenta exatamente as mesmas seis imagens que aparecem no 

ficheiro de vídeo. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 13 

Clique na imagem para reproduzir 

Descrição: este movimento consiste na exibição do 

conteúdo das imagens fixas a intervalos de meio 

segundo. 

 

Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque o movimento completo no primeiro pedido, 

que consiste numa sequência de seis imagens fixas, é claramente identificável no ficheiro de vídeo. 

 

 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2013.mp4
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Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE MOVIMENTO 14 

Clique na imagem para reproduzir  

Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o segundo pedido não representa o 

movimento completo das mãos a bater palmas, concretamente as 18 repetições das palmas, a velocidade 

das palmas e a duração do ficheiro de vídeo não estão incluídas no segundo pedido, além de não existir 

uma descrição que explique o movimento completo. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 15 

Clique na imagem para reproduzir 

Marca de movimento Marca de movimento 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque o primeiro pedido apresenta apenas a 

seta em duas posições, e o movimento da seta que pode ser visto no ficheiro de vídeo do segundo pedido 

não é apresentado na sua totalidade na sequência de imagens fixas do primeiro pedido. 

3.3.3 Marcas de holograma 

As reivindicações de prioridade em que um dos pedidos é constituído por um holograma representado por 

uma série de imagens gráficas ou fotográficas (ficheiros de imagens, por exemplo, JPEG) e o outro está 

representado num ficheiro de vídeo (por exemplo, MP4) só serão aceites se todos os elementos do ficheiro 

de vídeo e as diferentes fases do efeito holográfico estiverem claramente identificados na série de imagens 

gráficas ou fotográficas. 

Se não for possível identificar claramente algum desses elementos ou as diferentes fases do efeito 

holográfico, as marcas não são idênticas e a reivindicação de prioridade será recusada. 

Exemplos: 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 5 

Clique na imagem para reproduzir  

Marca de holograma Marca de holograma 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2015.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%205.mp4
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Fundamentação: reivindicação de prioridade aceite porque todos os elementos e as diferentes fases do 

efeito holográfico, em especial a profundidade da estrutura e a materialização do elemento verbal contido 

no ficheiro de vídeo estão claramente identificados na série de imagens fotográficas do segundo pedido. 

 

Primeiro pedido Segundo pedido 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 6 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Marca de holograma Marca de holograma 

Fundamentação: reivindicação de prioridade recusada porque as diferentes fases do efeito holográfico 

contido no ficheiro de vídeo, concretamente a profundidade da estrutura tridimensional e a materialização 

do elemento verbal, não são identificáveis na série de imagens fotográficas do segundo pedido. 

B. EXAME DOS MOTIVOS ABSOLUTOS DE RECUSA E/OU NULIDADE: 
PRINCÍPIOS COMUNS 

Esta parte da Prática Comum apresenta um conjunto de princípios e algumas recomendações sobre o 

exame dos motivos absolutos de recusa e/ou nulidade que são especificamente aplicáveis às marcas de 

som, de movimento, multimédia e de holograma, em especial: 

- a apreciação da clareza e precisão de novos tipos de marcas - Artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva 

relativa às marcas; 

- o grau de caráter distintivo necessário de novos tipos de marcas - Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da 

Diretiva relativa às marcas; 

- novos tipos de marcas que podem servir para descrever os produtos ou serviços ou as suas 

características - Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva relativa às marcas; 

- sinais constituídos exclusivamente por sons, movimento e por uma combinação de imagem e som, 

impostos pela própria natureza dos produtos, que possam ser necessários à obtenção de um 

resultado técnico, ou que possam conferir um valor substancial aos produtos - Artigo 4.º, n.º 1, da 

Diretiva relativa às marcas. 

 

 Observações de caráter geral 

Uma das principais alterações introduzidas pela nova Diretiva relativa às marcas foi a eliminação da 

exigência de representação gráfica da definição de «marca» constante do Artigo 3.º dessa Diretiva. 

Esta eliminação abriu as portas à possibilidade de aceitar marcas representadas em novos formatos de 

ficheiro que não estavam anteriormente previstos pelos sistemas nacionais ou regionais. Além disso, 

tornará mais fácil e exata a representação de alguns tipos de marcas já aceitáveis. Assim, os IPI dos EM 

chegaram a acordo sobre a aceitação da abordagem monoformato para os novos tipos de marcas, sem 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%206.mp4
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excluir a aceitação de formatos adicionais. Todos eles são indicados na Comunicação Comum sobre a 

representação de novos tipos de marcas (12). 

No entanto, não obstante a possibilidade de representar estes novos tipos de marcas em diferentes 

formatos, o resultado da apreciação dos motivos absolutos de recusa deve ser o mesmo. 

 A apreciação da clareza e precisão de novos tipos de marcas - Artigo 4.º, n.º 1, 
alínea a), da Diretiva relativa às marcas 

De acordo com o Artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva relativa às marcas, é recusado o registo, ou é 

passível de ser declarado nulo, se efetuado, o registo relativo a um sinal que não possa constituir uma 

marca. 

Este Artigo reflete a obrigação de os IPI dos EM recusarem o registo de sinais que não cumpram os 

requisitos do Artigo 3.º da Diretiva relativa às marcas. Para poder constituir uma marca, o pedido deve 

satisfazer três condições: 

- deve ser um sinal; 

- deve servir para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; 

- deve poder ser representado no registo de uma forma que permita às autoridades competentes e ao 

público determinar o objeto claro e preciso da proteção. 

Este Artigo reflete a obrigação de os IPI dos EM recusarem o registo de sinais quando a sua representação 

não é clara e precisa. A este respeito, a representação de um novo tipo de marca deve ser analisada para 

verificar se permite às autoridades competentes e ao público determinar o objeto claro e preciso da 

proteção, e se pode, por conseguinte, constituir uma marca. 

Tal significa que a marca será considerada clara e precisa se for representada de qualquer forma 

adequada utilizando tecnologias geralmente disponíveis, desde que o sinal possa também ser 

representado de forma autónoma, facilmente acessível, inteligível, duradoura e objetiva, 

independentemente de ter ou não um conceito. Esta abordagem é consentânea com o princípio segundo 

o qual não é necessário que uma marca nominativa ou figurativa tenha um significado ou contenha 

imagens identificáveis, desde que seja suscetível de desempenhar a função de marca e, por conseguinte, 

de servir como indicação de origem. 

Além disso, as consequências jurídicas da recusa do registo de uma marca com base no Artigo 4.º, n.º 1, 

alínea a), da Diretiva relativa às marcas devem ser tidas em conta na análise de um pedido de marca. O 

Artigo 4.º, n.º 4, da Diretiva relativa às marcas estabelece que «[n]ão será recusado o registo de uma 

marca nos termos do n.º 1, alíneas b), c) ou d), se, antes da data do pedido de registo, na sequência do 

uso que dela for feito, a marca tiver adquirido caráter distintivo». Por conseguinte, se o pedido for recusado 

com fundamento na alínea a), não será realizado um exame com base nos outros motivos absolutos de 

recusa e não será possível ultrapassar a recusa através da aquisição de caráter distintivo em consequência 

da utilização da marca. 

Os exemplos de marcas de som, de movimento e multimédia que se seguem são apresentados para 

apreciar a clareza e a precisão de acordo com o Artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Diretiva relativa às marcas. 

Estas considerações também são válidas para as marcas de holograma. Estes exemplos poderão não ser 

necessariamente considerados distintivos nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva relativa às 

marcas. 

 
(12)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communicat
ion_8/common_communication8_pt.pdf - ver quadros 2 e 6. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_pt.pdf
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a) Marcas de som  

Marcas de som  claras e precisas 

Marcas de som  Fundamentação 

 
MARCA DE SOM 23 

Clique na imagem para reproduzir 

Embora o elemento verbal percetível no som não 

tenha qualquer significado, a representação da 

marca de som permite às autoridades competentes 

e ao público determinar o objeto claro e preciso da 

proteção.  

 
MARCA DE SOM 24 

Clique na imagem para reproduzir 

Embora sejam percetíveis muitos sons diferentes 

juntos no ficheiro, a representação da marca de som 

permite às autoridades competentes e ao público 

determinar o objeto claro e preciso da proteção.  

b) Marcas de movimento 

Marcas de movimento claras e precisas 

Marcas de movimento Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 16 

Clique na imagem para reproduzir 

Apesar de consistir numa imagem desfocada, a 

representação desta marca de movimento permite 

às autoridades competentes e ao público determinar 

o objeto claro e preciso da proteção.  

 
MARCA DE MOVIMENTO 17 

Clique na imagem para reproduzir 

A representação desta marca de movimento, apesar 

de conter imagens não identificáveis, permite às 

autoridades competentes e ao público determinar o 

objeto claro e preciso da proteção. 

c) Marcas multimédia 

Marca multimédia clara e precisa 

Marca multimédia Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 10 

Clique na imagem para reproduzir 

Apesar de consistir numa imagem desfocada e de o 

elemento verbal percetível no som não ter qualquer 

significado, a representação desta marca multimédia 

permite às autoridades competentes e ao público 

determinar o objeto claro e preciso da proteção. 

 O grau de caráter distintivo necessário de novos tipos de marcas - Artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b), da Diretiva relativa às marcas 

3.1 Aspetos gerais 

Nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva relativa às marcas, as marcas desprovidas de caráter 

distintivo não podem ser registadas e, caso este registo seja efetuado, é passível de ser declarado nulo. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2023.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2024.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2016.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2010.mp4
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Tendo em conta o disposto nesse artigo, a aceitabilidade de qualquer tipo de marca deve depender do 

facto de a marca ser considerada, ela mesma, distintiva. Nesta matéria, é importante salientar que os 

critérios gerais para apreciar o caráter distintivo dos tipos tradicionais de marcas devem ser também 

aplicados à apreciação do grau de distinção necessário dos novos tipos de marcas. 

Segundo jurisprudência constante, entende-se por caráter distintivo a aptidão de um sinal para 

desempenhar a função essencial de uma marca. Por conseguinte, o sinal deve servir para identificar o 

produto e/ou serviço em relação aos quais é pedido o registo, permitindo ao consumidor distinguir esse 

produto e/ou serviço dos de outras empresas (13). Esse caráter distintivo só pode ser apreciado, por um 

lado, relativamente aos produtos ou aos serviços para os quais o registo é pedido e, por outro, em relação 

à perceção que deles tem o público pertinente (14). 

No entanto, embora os critérios de apreciação do caráter distintivo sejam os mesmos para as diferentes 

categorias de marcas, pode tornar-se evidente, ao aplicar esses critérios, que a perceção do público 

relevante não é necessariamente a mesma em relação a cada uma dessas categorias. Além disso, 

também segundo jurisprudência assente, o modo como o público relevante perceciona uma marca é 

influenciado pelo seu nível de atenção, que variará provavelmente em função da categoria de produtos ou 

serviços em questão. 

Importa salientar que os novos tipos de marcas poderão não ser necessariamente apostos nos produtos 

e/ou serviços ou utilizados em conjunto com estes da mesma forma que uma marca tradicional. O 

consumidor poderá encontrar novos tipos de marcas, por exemplo, no contexto de atividades 

promocionais. Tal utilização não diminui necessariamente o caráter potencialmente distintivo da marca. 

Embora cada um dos motivos de recusa constantes do Artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva relativa às marcas seja 

independente e deva ser examinado separadamente, existe uma clara sobreposição entre os motivos de 

recusa previstos no Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), e no Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da referida Diretiva. Em 

especial, resulta claramente da jurisprudência que uma marca que seja descritiva das características de 

produtos ou de serviços para efeitos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva relativa às marcas é, por 

esse facto, necessariamente desprovida de caráter distintivo relativamente a esses mesmos produtos e/ou 

serviços para efeitos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea b), da referida Diretiva. Todavia, uma marca pode ser 

desprovida de caráter distintivo por razões diferentes do seu eventual carácter descritivo. Assim, uma 

marca descritiva é necessariamente desprovida de qualquer caráter distintivo, mas uma marca poderá não 

ter caráter distintivo por razões diferentes do seu caráter descritivo (15). 

3.2 Marcas de som  

Como já foi mencionado na parte das formalidades do presente documento, Parte A, Secção 1.1 - Marcas 

de som, qualquer sinal representado num ficheiro de áudio que contenha um ou mais sons, 

independentemente do tipo de som nele contido, pode constituir uma marca de som. 

3.2.1 Perceção do consumidor - marcas de som  

A perceção do público quanto ao caráter distintivo das marcas de som estará indissociavelmente ligada à 

relação entre a marca e os produtos e serviços objeto do pedido. É mais provável que o consumidor veja 

a marca como uma indicação de origem comercial se não for possível estabelecer uma ligação entre a 

marca e os produtos e serviços. Os consumidores estão habituados a ver tipos convencionais de marcas, 

 
(13) Ver acórdão de 29 de setembro de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, n.º 28 e acórdão de 27 de fevereiro de 2002, Lite, T-
79/00, EU:T:2002:42, n.º 26. 
(14) Ver acórdãos de 8 de abril de 2003, Linde, C-53/01, C-54/01 e C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 41; de 12 de fevereiro de 2004, 
Postkantoor, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 34 e de 29 de abril de 2004, Pastilhas de forma tridimensional, processos apensos C-
468/01 P a C-472/01 P, EU:C:2004:259, n.º 33. 
(15) Ver acórdãos de 12 de junho de 2007, Twist & Pour, T-190/05, EU: T:2007:171, n.º 39; e de 8 de julho de 2004, Telepharmacy 
Solutions, T-289/02, EU:T:2004:227, n.º 24. 
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como as marcas nominativas e figurativas, como indicações de origem comercial. Porém, uma vez que os 

sons são cada vez mais utilizados pelas empresas como parte da sua estratégia de gestão da marca, 

também é mais provável que os consumidores os vejam como indicações da origem comercial. 

Para efeitos de análise da perceção dos consumidores, as marcas de som podem ser agrupadas, pelo 

menos, de três formas: 

- sons produzidos por produtos ou serviços ou associados a estes; 

- notas, combinações de notas ou melodias; 

- sons que são o equivalente fonético de elementos verbais. 

Há também sons que não estão incluídos nos grupos anteriores e que não têm qualquer ligação com os 

produtos e/ou serviços. 

O primeiro grupo - sons produzidos por produtos ou serviços ou associados a estes - corresponderá 

frequentemente à natureza ou função desses produtos, ou estará estreitamente associado aos serviços. 

Se for esse o caso, o público não entenderá normalmente o som como uma indicação de origem comercial, 

mas, por exemplo, como um mero elemento funcional. 

É pouco provável que o segundo grupo - notas, combinações de notas ou melodias - tenha uma ligação 

com os produtos ou serviços. Serão geralmente entendidos pelo público da mesma forma que uma 

sequência de notas ou um jingle promocional, que pode ou não ser distintivo consoante as suas 

características específicas. 

A perceção do consumidor em relação ao terceiro grupo - marcas de som compostas por elementos 

verbais - poderá mudar em função do significado do próprio elemento verbal, da língua e/ou da forma como 

é pronunciado. Se a marca de som consistir na pronúncia comum de uma palavra, a perceção será 

geralmente igual à de uma marca nominativa que contenha o mesmo elemento verbal. 

No que se refere aos sons que não estão associados aos produtos e/ou serviços e não estão incluídos 

nos grupos anteriores, o consumidor só os entenderá como indicação de origem comercial se tiverem uma 

certa ressonância (16), suscitando nele uma determinada forma de atenção que permita a sua identificação 

como marca. 

A forma como o consumidor entenderá uma marca composta por uma combinação dos diferentes grupos 

dependerá da própria marca, desde que seja identificável como marca, e se não for possível estabelecer 

qualquer ligação entre o som e os produtos e serviços. 

3.2.2 Marcas de som intrinsecamente distintivas 

Quando o som percetível numa marca de som consistir numa nota, combinação de notas ou melodia, será 

considerado intrinsecamente distintivo se puder ser entendido pelo público relevante como uma indicação 

de origem comercial. 

Melodia intrinsecamente distintiva 

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 25 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Produção de filmes 

para fins de entretenimento 

A extensão e a complexidade da 

sequência de notas conferem-lhe 

uma certa ressonância que lhe 

permite funcionar como indicação 

 
(16) Ver acórdão de 13 de setembro de 2016, SON D'UN JINGLE SONORE PLIM PLIM (marca sonora), T-408/15, EU:T:2016:468, 
n.º 45. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2025.mp3
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de origem comercial. Por 

conseguinte, a melodia é 

considerada distintiva para os 

serviços objeto do pedido. 

 
MARCA DE SOM 26 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Produção de filmes 

para fins de entretenimento 

A extensão e a complexidade da 

sequência de notas reproduzidas 

por assobio conferem-lhe uma 

certa ressonância que lhe permite 

funcionar como indicação de 

origem comercial. Por 

conseguinte, a melodia é 

considerada distintiva para os 

serviços objeto do pedido. 

 
MARCA DE SOM 27 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Computadores 

A extensão e a complexidade da 

sequência de acordes conferem-

lhe uma certa ressonância que lhe 

permite funcionar como indicação 

de origem comercial. Por 

conseguinte, a melodia é 

considerada distintiva para os 

produtos objeto do pedido. 

 
MARCA DE SOM 28 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

A melodia contém uma série de 

acordes que lhe conferem uma 

certa ressonância, permitindo-lhe 

funcionar como uma indicação de 

origem comercial. Por 

conseguinte, a melodia é 

considerada distintiva para os 

produtos objeto do pedido. 

Quando o som percetível numa marca de som for constituído por um elemento verbal que seja 

considerado, em si mesmo, distintivo, e se for pronunciado de forma clara, mesmo que o seja numa voz 

neutra ou robótica, a marca de som será considerada distintiva. 

Distintiva 

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 

 
MARCA DE SOM 29 

Clique na imagem para reproduzir 
 

Classe 12: Automóveis 

O elemento verbal distintivo 

percetível na marca de som 

«Gerivan» é pronunciado de forma 

clara e compreensível, pelo que a 

marca de som é considerada 

distintiva. 

 
MARCA DE SOM 30 

Clique na imagem para reproduzir 
 

Classe 12: Automóveis 

O elemento verbal distintivo 

percetível na marca de som 

«Gerivan» é pronunciado de forma 

clara e compreensível, pelo que a 

marca de som é considerada 

distintiva. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2026.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2027.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2028.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2029.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2030.mp3
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Além disso, se o elemento verbal percetível numa marca de som não for compreensível ou se não for 

identificável como uma palavra, será considerado distintivo, desde que o som possa ser reconhecido pelo 

consumidor como uma indicação de origem comercial. 

Distintiva 

Marca de som Produtos e serviços Fundamentação 

 
MARCA DE SOM 31 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Este som será entendido como um 

som inventado sem significado, 

que é memorável e, por 

conseguinte, passível de ser 

reconhecido como uma indicação 

de origem comercial. 

Quando o som percetível numa marca de som contiver um som dissociado dos produtos e/ou serviços 

objeto do pedido, será, em princípio, considerado distintivo, desde que possa ser reconhecido pelo 

consumidor como uma indicação de origem comercial. 

Distintiva  

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 32 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 11: Sanitários 

O som percetível na marca não 

tem qualquer ligação com os 

produtos objeto do pedido e tem 

ressonância suficiente para ser 

reconhecido pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial. Por conseguinte, é 

considerado distintivo. 

 
MARCA DE SOM 33 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos para 

animais 

O som percetível na marca não 

tem qualquer ligação com os 

produtos objeto do pedido e tem 

ressonância suficiente para ser 

reconhecido pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial. Por conseguinte, é 

considerado distintivo. 

3.2.3 Marcas de som não distintivas 

Em princípio, quando a marca de som for constituída por um som produzido por produtos ou serviços ou 

associado a estes, ou a outras características dos mesmos, será vista pelo consumidor como um mero 

atributo funcional, pelo que a marca de som será considerada não distintiva. 

Não distintiva 

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

  
MARCA DE SOM 34 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 33: Vinhos 

O consumidor não entenderá este 

som como uma marca, mas 

apenas como um som associado 

aos produtos. Por conseguinte, é 

considerado não distintivo. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2031.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2032.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2033.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2034.mp3
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MARCA DE SOM 35 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Campainhas das portas 

O som percetível na marca pode 

ser facilmente associado aos 

produtos objeto do pedido. Por 

conseguinte, a marca seria 

considerada não distintiva. 

Quando a marca de som for constituída por notas, combinações de notas ou melodias, será considerada 

não distintiva se o som não tiver ressonância e não for reconhecido pelo consumidor como uma indicação 

de origem comercial, mesmo que não possa ser estabelecida qualquer ligação com os produtos e/ou 

serviços. 

Não distintiva 

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 36 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Este som, constituído por uma 

nota, carece de ressonância e não 

seria reconhecido pelo 

consumidor como uma indicação 

de origem comercial. Por 

conseguinte, a marca de som é 

considerada não distintiva. 

Quando uma marca de som for constituída por elementos verbais não distintivos/descritivos/genéricos, 

pronunciados de forma clara e sem quaisquer elementos sonoros memoráveis ou invulgares, a marca de 

som será considerada não distintiva. 

Não distintiva  

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 37 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Classe 3: Detergente em pó 

O elemento verbal não 

distintivo/descritivo percetível na 

marca de som «Premium» é 

pronunciado de forma clara e sem 

quaisquer elementos sonoros 

memoráveis ou invulgares. Por 

conseguinte, a marca de som é 

considerada não distintiva. 

 
MARCA DE SOM 38 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

O elemento verbal não 

distintivo/descritivo percetível na 

marca de som «Premium Quality» 

é pronunciado de forma clara e 

sem quaisquer elementos sonoros 

memoráveis ou invulgares. Por 

conseguinte, a marca de som é 

considerada não distintiva. 

No entanto, de acordo com a definição de marca de som, podem ser incluídos e percetíveis na marca 

outros elementos de som, como a letra da música, uma melodia específica, entoação e/ou uma forma 

específica de cantar. Nesta matéria, quando o elemento verbal não distintivo/descritivo/genérico percetível 

numa marca de som for acompanhado por outros elementos de som, que sejam também considerados, 

eles mesmo, não distintivos, a marca de som será provavelmente considerada não distintiva no seu 

conjunto. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2035.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2036.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2037.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2038.mp3
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Não distintiva 

Marca de som Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 39 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

Os elementos verbais percetíveis 

na marca de som «Premium 

Quality» são considerados não 

distintivos/descritivos. O 

aditamento de entoação musical 

não é suficiente para tornar a 

marca distintiva no seu conjunto. 

 
MARCA DE SOM 40 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

O aditamento de uma forma 

especial de entoar os elementos 

verbais «Premium Quality» 

percetíveis no som, que são 

considerados, em si mesmos, não 

distintivos/descritivos, não é 

suficiente para tornar a marca 

distintiva no seu conjunto. 

 
MARCA DE SOM 41 

Clique na imagem para reproduzir 

 Classe 3: Detergente em pó 

O aditamento de entoação musical 

e de um jingle especial aos 

elementos verbais «Premium 

Quality» percetíveis no som, que 

são considerados, em si mesmos, 

não distintivos/descritivos, não é 

suficiente para tornar a marca 

distintiva no seu conjunto. 

Não se pode excluir que uma combinação específica de diferentes elementos sonoros, que seja invulgar 

e que possa ser facilmente reconhecida pelo consumidor como uma indicação de origem comercial, possa 

ser suficiente para tornar uma marca de som distintiva no seu conjunto. Importa salientar que o requerente 

não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não distintivos/descritivos, e o âmbito da 

proteção limitar-se-á à impressão global da marca de som. 

Distintiva 

Marca de som  Produtos e serviços  Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 42 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas frescas 

Considera-se que o elemento 

verbal, que em princípio poderá 

ser considerado, em si mesmo, 

não distintivo/descritivo, não é 

claramente compreensível e que a 

combinação com a melodia e a 

forma como a palavra é cantada é 

suficiente para ser reconhecida 

como uma indicação de origem 

comercial e para tornar a marca de 

som distintiva no seu conjunto. 

3.3 Marcas de movimento 

Como já foi mencionado na parte das formalidades do presente documento, Parte A, Secção 1.2 - Marcas 

de movimento, a definição de marcas de movimento não se restringe às marcas que representam apenas 

movimento. Assim, é possível qualificar como marca de movimento um sinal que ilustre uma alteração na 

posição dos elementos, uma mudança de cor ou uma mudança de elementos. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2039.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2040.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2041.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2042.mp3
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3.3.1 Perceção do consumidor - marcas de movimento 

A perceção do público quanto ao caráter distintivo das marcas de movimento estará indissociavelmente 

ligada à relação entre a marca e os produtos e serviços. É mais provável que o consumidor veja a marca 

como uma indicação de origem comercial se não for possível estabelecer uma ligação entre a marca e os 

produtos e serviços. Os consumidores estão habituados a ver tipos convencionais de marcas, como as 

marcas nominativas e figurativas, como indicações de origem comercial. No entanto, os sinais com 

elementos de animação e imagens de movimento são cada vez mais utilizados como parte de estratégias 

de gestão das marcas, pelo que também é mais provável que os consumidores as vejam como indicações 

de origem comercial. 

Para efeitos de análise da perceção dos consumidores, as marcas de movimento podem ser agrupadas, 

pelo menos, do seguinte modo: 

- movimentos que possam ser entendidos como um elemento intrinsecamente funcional dos próprios 

produtos ou serviços, ou que sejam utilizados para controlar esses produtos; 

- movimentos que contenham elementos verbais e/ou figurativos. 

As marcas de movimento que sejam entendidas como um elemento intrinsecamente funcional dos próprios 

produtos ou serviços, ou que sejam utilizadas para controlar esses produtos, não serão normalmente vistas 

pelo público como uma indicação de origem comercial, mas apenas como atributos funcionais. 

Os movimentos que não estejam associados aos produtos ou serviços poderão ser entendidos como 

indicações de origem comercial se não forem funções dos próprios produtos ou serviços ou funções com 

eles relacionadas, e desde que criem uma certa impressão, suscitando assim no consumidor uma 

determinada forma de atenção que permita a sua identificação como marca. 

A perceção do público quanto às marcas de movimento que contenham elementos verbais ou figurativos 

dependerá do aditamento de movimento e do facto de o elemento verbal ou figurativo ser ou não, devido 

ao seu tamanho e posição, claramente reconhecível no sinal. Se nenhum elemento do sinal desviar a 

atenção do consumidor da palavra ou do elemento figurativo, a perceção será geralmente idêntica à de 

uma marca nominativa ou de uma marca figurativa com o mesmo elemento. Se for possível estabelecer 

uma ligação entre a marca e os produtos e serviços, tais marcas não serão entendidas como indicações 

de origem comercial. 

A forma como o consumidor entenderá uma marca composta por uma combinação dos diferentes grupos 

dependerá da própria marca e da existência de uma ligação entre esta e os produtos e serviços. 

3.3.2 Marcas de movimento intrinsecamente distintivas 

Na apreciação do caráter distintivo destes tipos de marcas, estas serão, em regra, consideradas distintivas 

se contiverem um elemento verbal e/ou figurativo distintivo em movimento ou que altere a sua posição, cor 

e/ou elementos, mesmo que o movimento ou a alteração de posição não seja, em si mesma, distintiva. 

Distintiva  

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 18 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Computadores 

Tendo em conta que a marca de 

movimento contém o elemento 

verbal «Gerivan», que é 

considerado, ele mesmo, 

distintivo, e embora o movimento 

seja considerado, ele mesmo, não 

distintivo, a marca de movimento é 

distintiva. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2018.mp4
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MARCA DE MOVIMENTO 19 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Computadores 

Tendo em conta que a marca de 

movimento contém o elemento 

verbal «Gerivan», que é 

considerado, ele mesmo, 

distintivo, e embora o movimento 

seja considerado, ele mesmo, não 

distintivo, a marca de movimento é 

distintiva. 

 

MARCA DE MOVIMENTO 20 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Computadores 

O elemento figurativo da marca de 

movimento é considerado, em si 

mesmo, distintivo. Em combinação 

com a mudança de cor, o 

consumidor entendê-lo-á como 

uma indicação de origem 

comercial para os produtos objeto 

do pedido. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 21 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Produção de filmes 

para fins de entretenimento  

O elemento figurativo em 

movimento na marca de 

movimento é considerado, em si 

mesmo, distintivo e o consumidor 

entendê-lo-á como uma indicação 

de origem comercial para os 

serviços objeto do pedido. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 22 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Produção de filmes 

para fins de entretenimento 

Os diferentes elementos que 

figuram na marca são 

considerados, eles mesmos, 

distintivos e o consumidor 

entenderá o conjunto como uma 

indicação de origem comercial 

para os serviços objeto do pedido.  

Quando a marca de movimento apresentar um elemento que não seja compreensível ou que não seja 

identificável, na medida em que não atribui um significado nem cria uma ligação aos produtos e/ou 

serviços, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma 

indicação de origem comercial. 

Distintiva 

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 23 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

Esta marca de movimento contém 

uma imagem abstrata em 

movimento que é suscetível de ser 

reconhecida pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial e, por conseguinte, de 

funcionar como marca. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 24 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 36: Serviços financeiros 

Esta marca de movimento contém 

uma imagem abstrata que muda 

de forma e de cor que é suscetível 

de ser reconhecida pelo 

consumidor como uma indicação 

de origem comercial e, por 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2020.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2024.mp4
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conseguinte, de funcionar como 

marca. 

3.3.3 Marcas de movimento não distintivas 

Em princípio, quando a marca de movimento for constituída por um movimento produzido por produtos 

e/ou serviços ou associado a estes, ou a outras características relevantes dos mesmos, será vista pelo 

consumidor como um mero elemento funcional dos produtos e/ou serviços. Por conseguinte, a marca de 

movimento será considerada não distintiva. 

Não distintiva 

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 25 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 7: Serras de corrente 

O consumidor não entenderá este 

movimento como uma marca, mas 

apenas como um movimento 

produzido pelos produtos. Por 

conseguinte, é considerado não 

distintivo. 

Quando a marca de movimento for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo não 

distintivo/descritivo/genérico em movimento ou que altere a sua posição, cor e/ou elementos, será 

considerada não distintiva, a menos que o próprio movimento seja suficiente para desviar a atenção da 

mensagem transmitida pelo elemento verbal ou figurativo não distintivo/descritivo. Nestas situações, os 

princípios comuns da PC3 (17) devem ser tidos em conta, tendo presente que esses princípios não serão 

aplicáveis nem ao movimento nem à alteração de posição, cor e/ou elementos. 

No entanto, como acontece no exemplo abaixo identificado como distintivo, não se pode excluir que um 

movimento específico, que seja, ele mesmo, invulgar ou memorável ou que crie um impacto visual invulgar 

ou memorável, possa ser suficiente para tornar uma marca de movimento distintiva na sua impressão 

global. Além disso, importa salientar que o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos 

verbais não distintivos/descritivos, e o âmbito da proteção limitar-se-á à impressão global da marca de 

movimento. 

Não distintiva  

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 26 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

Tendo em conta que o movimento 

do elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Premium» 

não é invulgar ou memorável, o 

sinal não é suscetível de ser 

reconhecido pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial. Por conseguinte, a 

marca de movimento é 

considerada não distintiva. 

 
(17)https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communicati
on_6/common_communication6_pt.pdf  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication_6/common_communication6_pt.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2025.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2026.mp4
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MARCA DE MOVIMENTO 27 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

O aditamento de um movimento 

não é suficiente para desviar a 

atenção do significado transmitido 

pelo elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Organic», 

pelo que a marca de movimento é 

considerada não distintiva. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 28 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

Tendo em conta que o movimento 

do elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Premium» 

não é invulgar ou memorável, o 

sinal não é suscetível de ser 

reconhecido pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial. Por conseguinte, a 

marca de movimento é 

considerada não distintiva. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 29 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

O aditamento de um movimento 

não é suficiente para desviar a 

atenção do significado transmitido 

pelo elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Premium», 

pelo que a marca de movimento é 

considerada não distintiva. 

 
Distintiva 

Marca de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 30 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó  

O aditamento de um movimento 

específico ao elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Eco» cria um 

impacto visual invulgar e 

memorável, que é suficiente para 

tornar a marca distintiva no seu 

conjunto. 

Além disso, o consumidor não entenderia as marcas de movimento como indicadores de origem comercial 

se não gerarem uma impressão duradoura no seu espírito. Por conseguinte, estas seriam consideradas 

não distintivas. 

Não distintiva 

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE MOVIMENTO 31 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 39: Serviços de viagens 

Este movimento contém 
demasiados elementos para gerar 
uma impressão duradoura no 
consumidor. Por conseguinte, 
carece de caráter distintivo 
intrínseco e não será entendida 
como uma indicação de origem 
comercial. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2028.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2029.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2030.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2031.mp4
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MARCA DE MOVIMENTO 32 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Equipamento 

informático 

Este movimento contém 
demasiados elementos para gerar 
uma impressão duradoura no 
consumidor. Por conseguinte, 
carece de caráter distintivo 
intrínseco e não será entendida 
como uma indicação de origem 
comercial. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 33 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

A banalidade do elemento deste 
movimento, combinada com a 
curta duração da imagem que 
aparece no ficheiro de vídeo, não 
cria uma impressão duradoura no 
consumidor. Por conseguinte, 
carece de caráter distintivo 
intrínseco e não será entendida 
como uma indicação de origem 
comercial. 

3.4 Marcas multimédia 

Como já foi mencionado na parte das formalidades do presente documento, Parte A, Secção 1.3 - Marcas 

multimédia, uma marca multimédia é uma marca constituída por uma combinação de imagem e som, ou 

que se consubstancia numa combinação de imagem e som; todos os princípios aplicáveis às marcas de 

som e de movimento serão igualmente aplicáveis a este tipo de marca. 

3.4.1 Perceção do consumidor - marcas multimédia 

A perceção do público quanto ao caráter distintivo das marcas multimédia estará indissociavelmente ligada 

à relação entre a marca e os produtos e serviços. É mais provável que o consumidor veja a marca como 

uma indicação de origem comercial se não for possível estabelecer uma ligação entre a marca e os 

produtos e serviços. Os consumidores estão habituados a ver tipos convencionais de marcas, como as 

marcas nominativas e figurativas, como indicações de origem comercial. No entanto, os sinais que 

combinam imagem e som são cada vez mais utilizados como parte de estratégias de gestão das marcas, 

pelo que é mais provável que os consumidores as vejam como indicações de origem comercial. 

As marcas multimédia são compostas por elementos de som e de imagem, que podem ter natureza verbal 

ou figurativa, com ou sem movimento. Será mais provável que o consumidor entenda a marca como uma 

indicação de origem comercial se nenhum desses elementos tiver uma ligação aos produtos ou serviços 

objeto do pedido. 

Se a marca multimédia contiver um elemento verbal, figurativo ou sonoro e o consumidor puder estabelecer 

uma ligação entre estes elementos e os produtos e serviços objeto do pedido, a sua perceção será 

geralmente idêntica à de uma marca de som ou de movimento com os mesmos elementos. A perceção 

dos elementos de som e imagem numa marca multimédia poderá variar em função dos seus componentes 

individuais (verbal, figurativo e sonoro). A forma como o consumidor irá entender a marca dependerá da 

combinação geral dos componentes e da eventual ligação entre estes e os produtos e serviços. 

3.4.2 Marcas multimédia intrinsecamente distintivas 

De um modo geral, quando pelo menos um dos elementos de uma marca multimédia, seja o som seja a 

imagem, é considerado, ele mesmo, distintivo, a marca no seu conjunto será considerada distintiva. Além 

disso, importa sublinhar que, quando a marca multimédia for constituída por elementos distintivos e não 

distintivos/descritivos/genéricos, o âmbito de proteção será limitado à impressão global da marca 

multimédia e não serão concedidos direitos exclusivos aos elementos não distintivos/descritivos em si 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2032.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2033.mp4
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mesmos. 

Distintiva  

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 11 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Tanto a imagem como o som são 

considerados, em si mesmos, 

distintivos e, por conseguinte, a 

marca multimédia é distintiva. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 12 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos para 

animais 

A combinação do gato estilizado 

que muda de cor com o elemento 

verbal distintivo «Gerivan» torna a 

marca distintiva.  

 
MARCA MULTIMÉDIA 13 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas frescas 

Embora a imagem seja 

considerada não 

distintiva/descritiva em relação aos 

produtos objeto do pedido, a 

combinação com um elemento 

verbal distintivo, que é percetível 

na marca multimédia, torna a 

marca distintiva.  

 
MARCA MULTIMÉDIA 14 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Embora o som percetível na marca 

multimédia «Premium» seja 

considerado, ele mesmo, não 

distintivo/descritivo em relação aos 

produtos objeto do pedido, a sua 

combinação com um elemento 

distintivo constituído pelas letras 

que formam a palavra «Gerivan» 

no ecrã torna a marca distintiva no 

seu conjunto. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 15 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

Embora a melodia percetível na 

marca multimédia seja 

considerada não distintiva em 

relação aos produtos objeto do 

pedido, a combinação com uma 

imagem distintiva torna a marca 

distintiva no seu conjunto. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 16 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas 

Embora a imagem seja 

considerada não 

distintiva/descritiva em relação aos 

produtos objeto do pedido, a 

combinação com um elemento 

verbal distintivo torna a marca 

distintiva no seu conjunto. 

Quando a marca multimédia contiver um elemento que não seja compreensível ou que não seja 

identificável, na medida em que não transmite um significado, será considerada distintiva, desde que possa 

ser reconhecida pelo consumidor. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2011.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2012.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2013.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2014.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2015.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2016.mp4
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Distintiva 

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 17 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

A combinação de uma melodia 

com uma imagem abstrata que 

muda de forma e de cor é 

suscetível reconhecida pelo 

consumidor como uma indicação 

de origem comercial. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 18 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

A combinação de uma imagem 

abstrata que muda de forma e de 

posição com um som que contém 

um elemento verbal inventado 

torna a marca suscetível de ser 

reconhecida pelo consumidor 

como uma indicação de origem 

comercial.  

3.4.3 Marcas multimédia não distintivas 

Do mesmo modo, seguindo os princípios aplicáveis às marcas de som e de movimento, uma marca 

multimédia que combine uma ou mais imagens não distintivas/descritivas/genéricas com um ou mais 

movimentos e sons não distintivos será, em geral, considerada não distintiva. 

Além disso, na apreciação do caráter distintivo das marcas multimédia, devem ser tidos em conta os 

Princípios Comuns da PC3, nomeadamente quando a marca contém um termo não distintivo que inclui 

características figurativas. Importa salientar que o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os 

elementos verbais não distintivos/descritivos, e o âmbito da proteção limitar-se-á à impressão global da 

marca multimédia. 

Não distintiva 

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação 

 
MARCA MULTIMÉDIA 19 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas frescas 

A marca multimédia é considerada 

não distintiva/descritiva, uma vez 

que combina uma imagem não 

distintiva em movimento com um 

som não distintivo, que serve 

também para descrever a 

qualidade dos produtos. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 20 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas 

A marca multimédia é considerada 

não distintiva/descritiva, uma vez 

que combina uma imagem não 

distintiva com um som não 

distintivo, que serve também para 

descrever a própria imagem. 

Além disso, o consumidor não entenderá as marcas multimédia como indicadores de origem comercial se 

não gerarem uma impressão duradoura no seu espírito. Por conseguinte, estas serão consideradas não 

distintivas. 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2017.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2018.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2019.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2020.mp4
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Não distintiva 

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 21 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 39: Serviços de viagens 

As características visuais e o som 

desta marca multimédia contêm 

demasiados elementos para gerar 

uma impressão duradoura no 

consumidor. Por conseguinte, 

carece de caráter distintivo 

intrínseco e não será entendida 

como uma indicação de origem 

comercial.  

 
MARCA MULTIMÉDIA 22 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Equipamento 

informático 

As características visuais e o som 

desta marca multimédia contêm 

demasiados elementos para gerar 

uma impressão duradoura no 

consumidor. Por conseguinte, 

carece de caráter distintivo 

intrínseco e não será entendida 

como uma indicação de origem 

comercial.  

 
MARCA MULTIMÉDIA 23 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 3: Detergente em pó 

A banalidade da imagem e do som 

deste sinal, combinada com a 

curta duração do vídeo, não cria 

uma impressão duradoura no 

consumidor. Por conseguinte, 

carece de caráter distintivo 

intrínseco e não será entendida 

como uma indicação de origem 

comercial.  

No entanto, ainda que contenha uma ou mais imagens e/ou sons puramente não 

distintivos/descritivos/genéricos, uma marca multimédia pode, ainda assim, ser aceite com base em 

motivos absolutos se contiver outros elementos que contribuam para a tornar distintiva no seu conjunto. 

A este respeito, uma marca multimédia que contenha uma ou mais imagens e sons não 

distintivos/descritivos/genéricos, não pode basear-se unicamente nestes elementos considerados 

isoladamente. É concebível que tal combinação permitisse à marca multimédia desempenhar a sua função 

essencial quando aplicada a certos produtos e serviços, tornando-a assim distintiva no seu conjunto. Além 

disso, importa salientar que o requerente não adquirirá direitos exclusivos sobre os elementos verbais não 

distintivos/descritivos, e o âmbito da proteção da marca limitar-se-á à impressão global da marca 

multimédia. 

Distintiva 

Marca multimédia Produtos e serviços Fundamentação 

 

 
MARCA MULTIMÉDIA 24 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos para 

animais 

A combinação invulgar de imagem 

e som resulta numa impressão 

global que é suficientemente 

distintiva no seu conjunto.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2021.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2022.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2023.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2024.mp4
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3.5 Marcas de holograma 

Como já foi mencionado na parte das formalidades do presente documento, Parte A, Secção 1.4 - Marcas 

de holograma, uma marca de holograma é uma marca constituída por elementos com características 

holográficas. 

3.5.1 Perceção do consumidor - marcas de holograma 

A perceção do público quanto ao caráter distintivo das marcas de holograma estará indissociavelmente 

ligada à relação entre a marca e os produtos e serviços. É mais provável que o consumidor veja a marca 

como uma indicação de origem comercial se não for possível estabelecer uma ligação entre a marca e os 

produtos e serviços. Porém, há que ter que conta que é mais provável que os consumidores estejam 

habituados a ver tipos convencionais de marcas, como as marcas nominativas e figurativas, como 

indicações de origem comercial. 

As marcas de holograma constituídas exclusivamente por elementos verbais e figurativos não serão, em 

regra, entendidas como indicações de origem comercial se for possível estabelecer uma ligação entre a 

marca e os produtos e serviços. Além disso, a apreciação dependerá do efeito holográfico e do facto de o 

elemento verbal ou figurativo ser, devido à sua dimensão e posição, claramente reconhecível no sinal. 

A forma como o consumidor irá entender a marca dependerá da combinação geral dos componentes e da 

eventual ligação entre estes e os produtos e serviços. 

3.5.2 Marcas de holograma intrinsecamente distintivas 

Quando a marca de holograma for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo que seja, ele mesmo, 

distintivo, mesmo que as características holográficas adicionadas a esses elementos não sejam distintivas, 

a marca de holograma será considerada distintiva no seu conjunto, e o âmbito de proteção da marca 

limitar-se-á à impressão global da marca de holograma. 

Distintiva 

Marcas de holograma Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE HOLOGRAMA 7 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

A combinação dos elementos 

verbais e figurativos distintivos 

torna a marca de holograma 

distintiva no seu conjunto.  

 
MARCA DE HOLOGRAMA 8 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 12: Automóveis 

A combinação dos elementos 

verbais e figurativos distintivos 

torna a marca de holograma 

distintiva no seu conjunto. 

Quando a marca de holograma apresentar um elemento que não seja compreensível ou que não seja 

identificável, na medida em que não transmite um significado nem cria uma ligação aos produtos e/ou 

serviços, será considerada distintiva, desde que possa ser reconhecida pelo consumidor como uma 

indicação de origem comercial. 

 

 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%207.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%208.mp4
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3.5.3 Marcas de holograma não distintivas 

Quando a marca de holograma for constituída por um elemento verbal e/ou figurativo não 

distintivo/descritivo/genérico, será considerada não distintiva. 

Em regra, o aditamento de um efeito holográfico a um elemento verbal e/ou figurativo não distintivo não 

será necessariamente suficiente para conferir caráter distintivo à marca, uma vez que será entendido pelo 

consumidor como um mero elemento banal ou decorativo, independentemente de estar ou não relacionado 

com os produtos e/ou serviços objeto do pedido. 

Os princípios comuns da PC3 devem ser tidos em conta na apreciação do caráter distintivo dos elementos 

figurativos e/ou verbais de uma marca de holograma. No entanto, esses princípios não serão 

necessariamente aplicáveis ao próprio efeito holográfico. Por conseguinte, para que uma marca de 

holograma seja considerada distintiva no seu conjunto, os eventuais elementos não distintivos/descritivos 

com características holográficas devem ser reconhecidos pelo consumidor como uma indicação de origem 

comercial. Adicionalmente, importa sublinhar que o âmbito de proteção da marca limitar-se-á à impressão 

global da marca de holograma. 

Não distintiva 

Exemplo de representação de 

um holograma (18) 
Produtos e serviços Fundamentação  

Um holograma, representado 

num ficheiro MP4, constituído 

pelo elemento verbal «Premium» 

num tipo de carateres simples, 

que, quando deslocado e 

colocado sob uma luz adequada, 

aparenta ser maior e ter um tipo 

de carateres diferente.  

Classe 3: Detergente em pó 

O aditamento do efeito holográfico 

ao elemento verbal não 

distintivo/descritivo «Premium» 

não é suficiente para desviar a 

atenção do significado transmitido 

pelo elemento verbal. A simples 

mudança de tamanho e do tipo de 

carateres será entendida pelo 

consumidor como um mero 

elemento banal e decorativo. Por 

conseguinte, a marca de 

holograma não é distintiva. 

 Novos tipos de marcas que podem servir para descrever os produtos ou 
serviços ou as suas características - Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva 
relativa às marcas 

4.1 Aspetos gerais 

Nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva relativa às marcas, 

é recusado o registo, ou são passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos 

relativos a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, 

no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a 

proveniência geográfica ou a época de produção dos produtos ou da prestação do serviço, 

ou outras características dos mesmos. 

Da mesma forma que os critérios gerais para apreciar o caráter distintivo de uma marca tradicional são 

aplicáveis a novos tipos de marcas, os princípios estabelecidos para apreciar o caráter descritivo das 

 
(18) Este quadro e os quadros que se seguem na páginas 42 y 43 são apresentados apenas para fins ilustrativos e não prejudicam 
os requisitos de representação aplicáveis às marcas holográficas que constam da «Comunicação Comum sobre a representação de 
novos tipos de marcas». 
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marcas tradicionais ou dos seus componentes devem ser aplicados na apreciação do caráter descritivo 

dos elementos verbais e/ou figurativos contidos num novo tipo de marca. 

Juntamente com a aptidão de uma marca para desempenhar a sua função essencial, conforme sustentado 

pelo Tribunal, o interesse geral subjacente ao Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva relativa às marcas 

consiste em garantir que as indicações ou os sinais descritivos relativos às características dos produtos 

ou serviços para os quais é pedido o registo possam ser livremente utilizados por todos os operadores que 

oferecem esses produtos e/ou serviços. Tal impede que esses sinais e indicações sejam reservados a 

uma única empresa por terem sido registados como marcas. A este respeito, a marca deve oferecer a 

garantia de que todos os produtos ou serviços que a ostentam foram fabricados ou prestados sob o 

controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (19). 

Pelo exposto, e de acordo com jurisprudência assente, qualquer marca constituída exclusivamente por um 

sinal ou indicação que possa servir para designar as características de produtos ou serviços, na aceção 

do Artigo 4.º, n.º 1, alínea c), da Diretiva relativa às marcas, deve estar à livre disposição de todos e não 

pode ser objeto de registo (20). 

Por conseguinte, a ligação ou relação entre o sinal e os produtos e serviços objeto do pedido desempenha 

um papel importante na apreciação do caráter descritivo. 

Além disso, na apreciação do caráter descritivo, importa ter em conta a perceção do público em relação a 

cada um dos novos tipos de marcas, tal como estabelecido na parte B, secção 3, do presente documento. 

Nas subseções que se seguem, são apresentados diferentes exemplos descritivos e não descritivos 

relativamente aos produtos e/ou serviços. Há que salientar que o facto de alguns dos exemplos serem 

considerados não descritivos não afasta a possibilidade de ser suscitada uma objeção com base nos 

outros motivos previstos no Artigo 4.º, n.º 1, da Diretiva relativa às marcas. 

4.2 Marcas de som  

Em regra, se for possível estabelecer facilmente uma ligação entre o som ou sons percetíveis na marca e 

os produtos e serviços objeto do pedido ou as suas características, a marca de som será considerada 

descritiva. 

Descritiva  

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 43 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Alimentos e forragens 

para animais 

É possível estabelecer facilmente 

a ligação entre o som e os 

produtos objeto do pedido, pelo 

que a marca de som é considerada 

descritiva dos produtos em causa.  

Em contrapartida, por norma, quando seja evidente que não existe qualquer ligação entre o som percetível 

na marca e os produtos e/ou serviços ou as suas características, a marca de som não será considerada 

descritiva. 

 

 
(19) Ver acórdãos de 18 de junho de 2002, Philips/Remington, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 30; de 16 de setembro de 2004, SAT.2, 
C-329/02 P, EU:C:2004:532, n.º 23; de 15 de março de 2012, NAI-Nature-Aktien-Index, et. al., processos apensos C-90/11 e C-91/11, 
EU:C:2012:147, n.º 31; de 8 de abril de 2003, Linde, C-53/01, C-54/01 e C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 73; de 6 de maio de 2003, 
Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, n.º 52; de 12 de fevereiro de 2004, Postkantoor, C-363/99, EU:C:2004:86, n.º 54; e de 4 de maio 
de 1999, Chiemsee, processos apensos C-108/97 e C-109/97, EU:C:1999:230, n.º 25. 
(20) Ver acórdão de 8 de abril de 2003, Linde, C-53/01, C-54/01 e C-55/01, EU:C:2003:206, n.º 74. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2043.mp3
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Não considerada descritiva  

Marcas de som  Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 44 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 11: Sanitários 

É evidente que o som do mugido 

de uma vaca não tem qualquer 

relação com os produtos objeto do 

pedido, pelo que o som não é 

considerado descritivo de uma 

característica dos produtos. 

 
MARCA DE SOM 45 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 25: Vestuário 

É evidente que não existe 

qualquer ligação com os produtos 

objeto do pedido, pelo que o som 

não é considerado descritivo de 

uma característica dos produtos. 

 
MARCA DE SOM 46 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 39: Serviços de transporte 

É evidente que não existe 

qualquer ligação com os serviços 

objeto do pedido, pelo que o som 

não é considerado descritivo de 

uma característica dos produtos. 

4.3 Marcas de movimento 

Em regra, quando o elemento ou elementos da marca de movimento apresentarem uma representação 

realista dos produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou de um processo conexo, ou se for possível 

estabelecer facilmente uma ligação com os produtos e/ou serviços objeto do pedido ou com as suas 

características, a marca de movimento será considerada descritiva. Tal acontece especialmente quando 

o elemento ou elementos em movimento não diferem de uma representação realista desses produtos e/ou 

serviços. 

Descritiva 

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 
 

MARCA DE MOVIMENTO 34 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Serviços de DJ 

Uma vez que os elementos da 

marca de som apresentam uma 

representação realista dos 

serviços objeto do pedido, a marca 

é considerada descritiva desse 

tipo de serviços. 

 
 

MARCA DE MOVIMENTO 35 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas frescas 

Uma vez que os elementos da 

marca de som apresentam uma 

representação realista dos 

produtos objeto do pedido, a 

marca é considerada descritiva de 

uma característica dos produtos. 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 36 

Classe 31: Bananas frescas 

O movimento não confere caráter 

distintivo ao elemento verbal 

descritivo. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2044.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2045.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2046.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2034.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2035.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2036.mp4
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Clique na imagem para reproduzir 

No entanto, em regra, quando os elementos da marca de movimento apresentarem uma representação 

não convencional dos produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou de um processo conexo, que seja 

significativamente diferente de uma representação realista desses produtos e/ou serviços, ou se não for 

possível estabelecer qualquer ligação com os produtos e/ou serviços, a marca de movimento não será 

considerada descritiva. 

Não considerada descritiva 

Marcas de movimento Produtos e serviços Fundamentação  

 

MARCA DE MOVIMENTO 37 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas enlatadas 

A marca de movimento não é 

considerada descritiva do tipo de 

produtos, uma vez que, embora a 

representação da sardinha seja 

banal, esta é apresentada a voar 

pelo espaço e, portanto, no seu 

conjunto, difere significativamente 

de uma representação realista dos 

produtos objeto do pedido. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 38 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas enlatadas 

A marca de movimento não é 

considerada descritiva do tipo de 

produtos, uma vez que a 

representação da sardinha difere 

significativamente de uma 

representação realista dos 

produtos objeto do pedido. 

4.4 Marcas multimédia 

Em regra, quando os elementos de imagem ou de som da marca multimédia apresentam uma 

representação realista dos produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou de um processo conexo, ou se for 

possível estabelecer facilmente uma ligação com os produtos e/ou serviços para os quais se pretende 

obter proteção ou com as suas características, a marca multimédia será considerada descritiva. Tal 

acontece especialmente quando os elementos da marca multimédia não diferem de uma representação 

realista desses produtos e/ou serviços. 

Descritiva 

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 25 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 41: Serviços de DJ 

A marca é constituída por um som 

descritivo e por uma 

representação realista dos 

serviços na imagem. Por 

conseguinte, a marca multimédia é 

considerada descritiva do tipo de 

serviços. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2037.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2038.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2025.mp4
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MARCA MULTIMÉDIA 26 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 31: Bananas frescas 

A marca é constituída por um som 

descritivo e por uma 

representação realista dos 

produtos na imagem em 

movimento. Por conseguinte, a 

marca multimédia é considerada 

descritiva do tipo de produtos. 

Não obstante, em regra, quando o objeto das imagens ou dos sons da marca multimédia consistir numa 

representação não convencional dos produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou de um processo conexo, 

ou se não for possível estabelecer facilmente uma ligação com os produtos e/ou serviços para os quais se 

pretende obter proteção ou com as suas características, a marca multimédia não será considerada 

descritiva. 

Não considerada descritiva 

Marcas multimédia Produtos e serviços Fundamentação 

 
 

 

MARCA MULTIMÉDIA 27 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas enlatadas 

A marca multimédia não é 

considerada descritiva do tipo de 

produtos, uma vez que, embora a 

representação da sardinha seja 

banal, esta é apresentada a voar 

pelo espaço e, portanto, no seu 

conjunto, difere significativamente 

de uma representação realista dos 

produtos objeto do pedido. 

 
MARCA MULTIMÉDIA 28 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 29: Sardinhas enlatadas 

A marca multimédia não é 

considerada descritiva do tipo de 

produtos, uma vez que a 

representação da sardinha difere 

significativamente de uma 

representação realista dos 

produtos objeto do pedido. 

4.5 Marcas de holograma 

Em regra, quando os elementos da marca de holograma apresentarem uma representação realista dos 

produtos e/ou serviços objeto do pedido, ou se for possível estabelecer facilmente uma ligação com os 

produtos e/ou serviços objeto do pedido ou com as suas características, a marca de holograma será 

considerada descritiva. 

Tal acontece especialmente quando os elementos com características holográficas não diferem de uma 

representação realista desses produtos e/ou serviços. 

Descritiva 

Exemplo de representação de 

um holograma 
Produtos e serviços Fundamentação  

Um holograma, representado 
num ficheiro MP4, apresentando 
uma garrafa de vinho normal 
fechada, que, quando movida, 
se transforma e cria uma 

Classe 33: Vinhos 

 

A marca é constituída por um 
elemento figurativo descritivo com 
características holográficas, que 
apresenta uma representação 
realista dos produtos objeto do 
pedido. Por conseguinte, a marca 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2026.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2027.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2028.mp4
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imagem da mesma garrafa de 
vinho, mas sem a rolha.  

de holograma é considerada 
descritiva do tipo de produtos. 

No entanto, em regra, quando os elementos da marca de holograma apresentarem uma representação 

não convencional dos produtos e/ou serviços objeto do pedido, que seja significativamente diferente de 

uma representação realista desses produtos e/ou serviços, ou se não tiver qualquer relação com os 

produtos e/ou serviços, a marca de holograma não será considerada descritiva. 

Não considerada descritiva 

Exemplo de representação de 

um holograma 
Produtos e serviços Fundamentação  

Um holograma, representado 

num ficheiro MP4, que apresenta 

uma sardinha que, quando 

movida sob iluminação 

adequada, aparenta deslocar-se 

através do espaço. 

Classe 29: Sardinhas enlatadas 

 

A marca de holograma não é 

considerada descritiva do tipo de 

produtos, uma vez que, embora a 

representação da sardinha seja 

banal, esta aparenta deslocar-se 

através do espaço, pelo que difere 

significativamente de uma 

representação realista dos 

produtos objeto do pedido. 

 Sinais constituídos exclusivamente por som, movimento e por uma 
combinação de imagem e som, impostos pela própria natureza dos produtos, 
que possam ser necessários à obtenção de um resultado técnico, ou que 
possam conferir um valor substancial aos produtos - Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), 
da Diretiva relativa às marcas 

Nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva relativa às marcas, «[é] recusado o registo, ou são 

passíveis de serem declarados nulos, se efetuados, os registos relativos: sinais constituídos 

exclusivamente: 

(i) pela forma ou por outra característica imposta pela própria natureza dos produtos, 

(ii) pela forma ou por outra característica dos produtos necessária à obtenção de um resultado técnico, 

(iii) por uma forma ou por outra característica que confira um valor substancial aos produtos.» 

O principal objetivo deste presente artigo consiste em evitar que a proteção do direito das marcas leve a 

conferir a uma empresa um monopólio das soluções técnicas ou características utilitárias de um produto, 

suscetíveis de ser procuradas pelo utilizador nos produtos dos concorrentes (21). Nesta conformidade, o 

referido artigo deverá evitar que os direitos exclusivos e permanentes atribuídos por uma marca possam 

servir para perpetuar outros direitos de propriedade intelectual, como patentes ou desenhos ou modelos, 

que estão sujeitos a prazos de caducidade (22). 

Não se pode excluir que um sinal que consista na forma ou noutras características dos produtos objeto do 

pedido possa ser rejeitado com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, alíneas b) e/ou c), da Diretiva relativa às 

marcas. No entanto, o fundamento da recusa deverá ser o Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva relativa 

às marcas, se a forma ou outras características forem impostas pela própria natureza dos produtos, forem 

 
(21) Ver acórdão de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.ºs 18, 19 e 20, e acórdão de 14 de setembro de 
2010, Peça de Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 43, no que se refere ao artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), da Diretiva 
relativa às marcas. 
(22) Ver acórdão de 18 de setembro de 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.ºs 18, 19 e 20, e acórdão de 18 de junho de 2002, 
Philips/Remington, C-299/99, EU:C:2002:377, n.º 30, no que se refere ao artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), da Diretiva relativa 
às marcas. 
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necessárias à obtenção de um resultado técnico ou conferirem um valor substancial aos produtos. Este 

aspeto é importante porque, se for suscitada uma objeção à marca com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, 

alínea e), da Diretiva relativa às marcas, essa objeção não pode ser ultrapassada pela demonstração de 

que a marca adquiriu caráter distintivo. 

Para efeitos de apreciação do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas i), ii) e iii), da Diretiva relativa às 

marcas, a perceção do público não é um elemento decisivo, mas pode ser um critério útil, especialmente 

para identificar, nos termos do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas ii) e iii), as características essenciais 

do sinal em questão (23). Por conseguinte, as conclusões relativas à perceção do consumidor em relação 

a marcas de som, de movimento e multimédia, constantes da parte B - secção 3 do presente documento, 

poderão também ser relevantes no contexto da análise do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalíneas i), ii) e iii), 

da Diretiva relativa às marcas. Contudo, importa salientar que, nesta secção da Prática Comum PC11, a 

interpretação e aplicação do Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva relativa às marcas não serão analisadas, 

uma vez que esta interpretação não respeita exclusivamente a novos tipos de marcas. 

Por conseguinte, este documento apresentará apenas alguns exemplos de sons, movimentos e de uma 

combinação de ambos que sejam considerados passíveis de objeção com base em diferentes 

fundamentos previstos no Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), da Diretiva relativa às marcas: 

a) marcas de som  

Recusa com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea i), da Diretiva relativa às 

marcas 

Marcas de som  Produtos e serviços  Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 47 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 7: Serras de corrente 

Este som é imposto pela própria 

natureza dos produtos objeto do 

pedido, pelo que será rejeitado 

com fundamento no Artigo 4.º, 

n.º 1, alínea e), subalínea i), da 

Diretiva relativa às marcas.  

 
MARCA DE SOM 48 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 26: Fechos de correr  

Este som é imposto pela própria 

natureza dos produtos objeto do 

pedido, pelo que será rejeitado 

com fundamento no Artigo 4.º, 

n.º 1, alínea e), subalínea i), da 

Diretiva relativa às marcas. 

 

Recusa com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), da Diretiva relativa às 

marcas 

Marca de som Produtos e serviços  Fundamentação  

 
MARCA DE SOM 49 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Controlos sensíveis ao 

som para dispositivos de 

iluminação  

Esta marca de som é constituída 

exclusivamente pelo som que é 

necessário para a obtenção de um 

resultado técnico e, por 

conseguinte, não pode constituir 

uma marca. 

 
(23) Ver acórdão de 23 de abril de 2020, Gömböc Kutató, C-237/19, EU:C:2020:296, n.ºs 34-37 no que se refere ao artigo 4.º, n.º 1, 
alínea e), subalínea ii), da Diretiva relativa às marcas e n.ºs 44-47 no que se refere ao artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea iii), da 
Diretiva relativa às marcas; acórdãos de 18 de setembro de 2014, Tripp Trapp, C-205/13, EU:C:2014:2233, n.º 34; de 14 de setembro 
de 2010, Peça de Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, n.º 76; e de 23 de abril de 2020, Gömböc Kutató, C-237/19, EU:C:2020:296, 
n.º 44.  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2047.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2048.mp3
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2049.mp3
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b) marcas de movimento 

Recusa com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea ii), da Diretiva relativa às 

marcas 

Marcas de movimento Produtos e serviços  Fundamentação  

 

MARCA DE MOVIMENTO 39 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Interruptores elétricos 

O movimento dos produtos objeto 

do pedido é necessário para a 

obtenção de um resultado técnico, 

pelo que a marca será recusada 

com fundamento no Artigo 4.º, n.º 

1, alínea e), subalínea ii), da 

Diretiva relativa às marcas. 

 

MARCA DE MOVIMENTO 40 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Controlos sensíveis ao 

movimento para dispositivos de 

iluminação 

O movimento é necessário para a 

obtenção de um resultado técnico, 

pelo que a marca será recusada 

com fundamento no Artigo 4.º, n.º 

1, alínea e), subalínea ii), da 

Diretiva relativa às marcas. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 41 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Termóstatos 

O movimento dos produtos objeto 

do pedido é necessário para a 

obtenção de um resultado técnico, 

pelo que a marca será recusada 

com fundamento no Artigo 4.º, n.º 

1, alínea e), subalínea ii), da 

Diretiva relativa às marcas. 

 
MARCA DE MOVIMENTO 42 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 28: Puzzles 

tridimensionais 

O movimento é necessário para a 

obtenção de um resultado técnico, 

pelo que a marca será recusada 

com fundamento no Artigo 4.º, n.º 

1, alínea e), subalínea ii), da 

Diretiva relativa às marcas.  

c) marcas multimédia 

Recusa com fundamento no Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), subalínea i), da Diretiva relativa às 

marcas 

Marca multimédia Produtos e serviços  Fundamentação  

 
MARCA MULTIMÉDIA 29 

Clique na imagem para reproduzir 

Classe 9: Metrónomos 

O som e o movimento são 

impostos pela própria natureza 

dos produtos, pelo que a marca 

será recusada com fundamento no 

Artigo 4.º, n.º 1, alínea e), 

subalínea i), da Diretiva relativa às 

marcas. 

 
  

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2039.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2040.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2041.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2042.mp4
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2029.mp4
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C. EXAME DOS MOTIVOS RELATIVOS DE RECUSA E/OU ANULABILIDADE: 
PRINCÍPIOS COMUNS 

Esta parte da Prática Comum apresenta um conjunto de princípios e alguns critérios sobre as seguintes 

questões: 

- identidade dos sinais; 

- categorias de elementos para cada novo tipo de marca; 

- comparação de marcas de som: comparação visual, fonética e conceptual entre as próprias marcas 

de som e entre as marcas de som e outros tipos de marcas; 

- comparação de marcas de movimento: comparação visual, fonética e conceptual entre as próprias 

marcas de movimento e entre as marcas de movimento e outros tipos de marcas; 

- comparação de marcas multimédia: comparação visual, fonética e conceptual entre as próprias 

marcas multimédia e entre as marcas multimédia e outros tipos de marcas; 

- comparação de marcas de holograma: comparação visual, fonética e conceptual entre as próprias 

marcas de holograma e entre as marcas de holograma e outros tipos de marcas. 

Observações preliminares sobre os exemplos 

Salvo especificação em contrário, aplicam-se os seguintes pressupostos: 

- todas as marcas referidas nos exemplos apresentados em baixo abrangem vestuário, calçado e 

chapelaria na classe 25; 

- as marcas referidas nos exemplos possuem, pelo menos, um grau mínimo de caráter distintivo; 

- as marcas anteriores referidas nos exemplos não possuem um marcado caráter distintivo ou 

prestígio; 

- quando os sinais contiverem elementos que tenham um significado em inglês, esse significado 

será entendido pelo público relevante; 

- o público relevante pronuncia os elementos verbais escritos em inglês. 

Em cada exemplo, as marcas em questão são, regra geral, consideradas 

(visualmente/foneticamente/conceptualmente) idênticas, semelhantes ou diferentes. Quando, em certos 

exemplos, as marcas forem consideradas, em certa medida, semelhantes, tal significa que os sinais são 

semelhantes, mas não necessariamente em grau elevado ou médio. 

 Aspetos gerais 

Os seguintes princípios gerais, estabelecidos pelo Tribunal de Justiça relativamente às marcas 

tradicionais, aplicam-se igualmente à comparação das marcas de som, de movimento, multimédia ou de 

holograma. 

• Apreciação global da semelhança com base na impressão global dos sinais 

A apreciação global da semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas deve basear-se na 

impressão de conjunto produzida pelas marcas, atendendo aos elementos distintivos e dominantes 

destas (24). 

A semelhança visual, fonética e conceptual deve ser apreciada através da avaliação dos elementos 

coincidentes e divergentes, bem como do seu impacto na impressão global produzida pelas marcas. 

 

 
(24) Ver acórdão de 11 de novembro de 1997, Sabèl, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 23. 
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• Sinal sujeito a comparação e elementos negligenciáveis 

Em princípio, a comparação deve incidir sobre os sinais na sua totalidade. 

Se o único elemento que as marcas têm em comum for negligenciável numa ou em ambas as marcas, no 

sentido de que provavelmente passará despercebido ou será ignorado pelo público relevante, os sinais 

são diferentes. Os elementos negligenciáveis não devem ser tidos em conta na comparação (25). 

O conceito de elementos negligenciáveis deve ser objeto de uma interpretação estrita. No que se refere à 
apreciação do caráter negligenciável de um elemento, o critério não é a possibilidade de decifrar o 
elemento em causa através de um exame meticuloso dos sinais lado a lado, mas antes se, na impressão 
global do sinal, o elemento é percetível pelo consumidor médio, que normalmente vê um sinal no seu 
conjunto ao invés de analisar os seus vários pormenores. 
 

• Aspetos relacionados com a comparação visual e fonética 

 
A impressão visual de um sinal complexo pode afetar a forma como é pronunciado e, como tal, a 
comparação fonética (26), devido à sua posição, dimensão ou cor, duração e momento da exibição; por 
exemplo, determinados elementos da marca serão pronunciados enquanto outros não. 

• Aspetos relacionados com a comparação conceptual 

Dois sinais serão considerados conceptualmente idênticos ou semelhantes se tiverem um «conteúdo 

semântico» igual ou semelhante (27). O «conteúdo semântico» de uma marca é o que ela significa, o que 

evoca ou, quando consistir numa imagem ou forma, o que representa. Neste texto, as expressões 

«conteúdo semântico» e «conceito» serão utilizadas indiscriminadamente. 

• Meios de representação 

Tal como anteriormente indicado na secção «Exame dos motivos absolutos de recusa e nulidade», a 

eliminação da exigência de representação gráfica da definição de «marca» dada pelo Artigo 3.º da Diretiva 

relativa às marcas permite a representação de marcas de som, de movimento e de holograma por mais 

do que um meio. As marcas de som podem ser representadas por notação musical ou por um ficheiro de 

áudio (como um ficheiro MP3), as marcas de movimento por uma sequência de imagens ou por um ficheiro 

de vídeo (como um ficheiro MP4) e as marcas de holograma por reprodução gráfica ou por um ficheiro de 

vídeo. Nestes casos, os respetivos meios de representação não têm qualquer influência na comparação 

de duas marcas. 

 Identidade 

De acordo com jurisprudência assente, por razões de coerência e de segurança jurídica, deve presumir‑se 

que um conceito utilizado em diferentes disposições de um ato jurídico, e ainda mais quando é objeto de 

uma interpretação restritiva, significa a mesma coisa, independentemente da disposição em que se 

encontrar (28). 

Pelo exposto, o conceito de identidade aplicável aos motivos relativos de recusa e às prioridades deve ser 

interpretado da mesma forma. Por conseguinte, um sinal só será considerado idêntico a uma marca se 

reproduzir, sem qualquer modificação ou aditamento, todos os elementos que constituem marca ou se, 

considerado no seu conjunto, apresentar diferenças tão insignificantes que possam passar despercebidas 

aos olhos de um consumidor médio (29). A este respeito, importa salientar que uma diferença insignificante 

entre duas marcas é definida como uma diferença que um consumidor razoavelmente atento só perceberá 

 
(25) Ver acórdão de 12 de junho de 2007, Limoncello, C-334/05 P, EU:C:2007:333, n.º 42. 
(26) Ver acórdão de 12 de julho de 2011, TOP CRAFT, T-374/08, EU:T:2011:346, n.º 56. 
(27) Ver acórdão de 11 de novembro de 1997, Sabèl, C-251/95, EU:C:1997:528, n.º 24. 

(28) Ver acórdão de 20 de fevereiro de 2013, Medinet, T-378/11, EU:T:2013:83, n.º 41.  
(29) Ver acórdão de 20 de março de 2003, Arthur et Félicie, C-291/00, EU:C:2003:169, n.º 54. 
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depois de examinar as marcas uma ao lado da outra. Por conseguinte, remete-se para a parte das 

formalidades do presente documento, Parte A, Secção 3.1 - Exame das reivindicações de prioridade - 

Objeto idêntico. 

 Comparação de marcas de som  

3.1 Categorias de elementos 

As marcas de som são constituídas exclusivamente por um som ou por uma combinação de sons. Estes 

sons abrangem diferentes elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 

 sons constituídos por elementos verbais cantados ou falados; 

Marcas de som  
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 sons constituídos por elementos musicais (como melodia, harmonia, ritmo); 

Marcas de som  
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 sons realistas, como o som de um cão a ladrar, trovão, cubos de gelo, etc.; 

Marca de som 
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 outros sons contidos numa marca de som que não estejam abrangidos por nenhuma das categorias 

acima referidas. 

Além disso, as marcas de som podem abranger combinações de qualquer um dos sons 

supramencionados, tais como: 

Marca de som 
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Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2050.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2051.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2052.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2053.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2054.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2055.mp3
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3.2 Comparação visual 

A comparação visual de uma marca de som não é possível, mesmo que a marca seja representada 

«visualmente» através de notação musical, nomeadamente quando a notação musical contenha 

elementos verbais. 

3.3 Comparação fonética 

A comparação fonética é decisiva para as marcas de som. As marcas de som podem ser sempre 

comparadas foneticamente com outras marcas de som e com marcas multimédia. As marcas de som 

podem ser comparadas foneticamente com outros tipos de marcas, desde que sejam constituídas por um 

elemento verbal ou que contenham um elemento verbal (por exemplo, marcas figurativas ou 

tridimensionais). 

Segue-se uma lista não exaustiva de aspetos a ter em conta na comparação fonética das marcas de som, 

acompanhada de exemplos, e a importância que deve ser geralmente atribuída a esses aspetos na 

comparação entre os sinais. 

- Elementos verbais 

As palavras pronunciadas poderão ser os únicos elementos, ou um dos elementos (por exemplo, 

juntamente com uma melodia), das marcas de som. As marcas de som poderão também não conter 

quaisquer elementos verbais (por exemplo, apenas uma melodia ou apenas um som realista). Em princípio, 

tanto os elementos verbais como não verbais das marcas de som podem ter um impacto considerável na 

perceção da marca por parte do público relevante. No entanto, a presença de um elemento verbal distintivo 

numa marca de som tem normalmente uma influência significativa nessa perceção. 

Na comparação fonética das marcas de acordo com jurisprudência assente dos tribunais europeus, no 

caso de marcas complexas que contêm elementos verbais e figurativos, é normalmente o elemento verbal 

que tem maior impacto na perceção fonética do consumidor, uma vez que os consumidores referem-se 

geralmente aos produtos e serviços pelos seus nomes. Essa jurisprudência parece ser igualmente 

aplicável a marcas de som que contenham palavras cantadas ou faladas: foneticamente, o elemento verbal 

terá, em regra, maior impacto no consumidor. 

Por esta razão, a coincidência ou a semelhança de um elemento verbal distintivo tem normalmente maior 

impacto no resultado da comparação fonética das marcas. Por conseguinte, é mais provável que conduza 

a uma constatação de um certo grau de semelhança fonética. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: apesar de ambas as marcas de som terem vozes e entoações diferentes, a 

coincidência do elemento verbal distintivo «Gerivan» em ambas as marcas faz com que estas sejam 

foneticamente semelhantes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2056.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2057.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2058.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2059.mp3
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Fundamento: as marcas têm em comum o elemento verbal distintivo «Gerivan», que pode ser claramente 

ouvido e reconhecido em ambas as marcas. Por conseguinte, as marcas são, em certa medida, 

foneticamente semelhantes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: apesar de os elementos verbais no início de ambas as marcas de som e de as vozes 

serem diferentes, e não obstante o facto de uma das marcas não conter qualquer melodia, as marcas têm 

em comum o elemento verbal distintivo «Gerivan», que pode ser ouvido e reconhecido em ambas as 

marcas. Por conseguinte, as marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

Porém, a semelhança entre duas marcas de som não está excluída se os elementos verbais forem 

diferentes, mas os sinais coincidirem noutro aspeto distintivo, especialmente numa melodia, como no 

exemplo seguinte: 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: apesar de os elementos verbais e vozes de ambas as marcas serem diferentes, a 

coincidência da mesma melodia distintiva torna as marcas, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

Adicionalmente, se duas marcas de som tiverem em comum uma palavra que possa ser identificada por 

uma parte significativa do público relevante como sendo a mesma palavra distintiva ou uma palavra 

distintiva semelhante, mesmo que seja pronunciada de acordo com as regras de pronúncia de duas línguas 

diferentes/em duas vozes diferentes/com dois sotaques diferentes, em princípio essas marcas são, em 

certa medida, foneticamente semelhantes. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: embora as marcas sejam pronunciadas em vozes diferentes e de acordo com as regras 

de pronúncia de duas línguas diferentes, existe, ainda assim, semelhança fonética porque uma parte 

significativa do público identificará uma palavra distintiva semelhante. 

No que se refere à comparação entre marcas de som com elementos verbais e outros tipos de marcas 

com elementos verbais, a coincidência ou semelhança entre elementos verbais distintivos, se identificados 

como tal por uma parte significativa do público relevante, conduzirá, em princípio, a uma constatação de 

semelhança fonética. A forma como o elemento verbal é reproduzido tem de ser tida em conta. Tal significa 

que, embora a pronúncia de uma marca nominativa seja determinada pelas regras de pronúncia do público 

relevante, tal não acontece no caso de uma marca de som, em que a perceção fonética é determinada 

pelo som da marca. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2060.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2061.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2062.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2063.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2064.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2065.mp3
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Pelo exposto, o grau de semelhança entre o elemento verbal coincidente de uma marca de som e de um 

tipo diferente de marca (por exemplo, uma marca nominativa ou figurativa) dependerá da forma exata 

como o elemento comum soa na marca de som: por exemplo, se o elemento verbal na marca de som for 

cantado, as marcas serão, em certa medida, foneticamente semelhantes, ao passo que, se for falado numa 

entoação normal segundo as regras de pronúncia acima referidas, as marcas poderão ser consideradas, 

no mínimo, foneticamente muito semelhantes. 

Marca figurativa anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: a marca contestada é constituída pelo elemento verbal falado «Gerivan». A pronúncia 

da marca de som contestada não se afasta da forma como o público relevante poderia pronunciar a 

palavra «Gerivan», que é também o único elemento fonético da marca anterior. Por conseguinte, as 

marcas são, no mínimo, muito semelhantes. 

 

 
- Elementos musicais (como melodia, harmonia, ritmo) 

A presença de uma melodia distintiva numa marca de som tem um impacto considerável na perceção da 

marca pelo público relevante e, por conseguinte, influencia significativamente a comparação fonética de 

tal marca. 

Em regra, o facto de o instrumento, tempo ou ritmo ser diferente não impedirá que duas marcas sejam 

consideradas semelhantes, desde que a própria melodia, ou seja, uma sucessão rítmica de notas, seja 

idêntica ou possa ser identificada como sendo a mesma melodia, conforme ilustrado nos exemplos que se 

seguem. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas de som são constituídas pela mesma melodia distintiva. Por 

conseguinte, são foneticamente semelhantes, independentemente do facto de serem executadas em dois 

instrumentos diferentes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas de som  são constituídas pela mesma melodia distintiva executada 

no mesmo instrumento. Por conseguinte, são foneticamente semelhantes, independentemente da 

variação no ritmo. 

 

 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2066.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2067.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2068.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2069.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2070.mp3
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Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas de som  são constituídas pela mesma melodia distintiva. Por 

conseguinte, são foneticamente semelhantes, independentemente do facto de serem reproduzidas em 

dois tempos diferentes. 

Além disso, duas melodias são semelhantes se apresentarem variações que não sejam suscetíveis de 

alterar significativamente a impressão fonética global. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: apesar da ligeira variação na melodia na marca contestada, as duas marcas são 

foneticamente semelhantes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: embora a melodia em ambas as marcas seja constituída pela mesma sequência de 

notas, o ritmo e a harmonia são diferentes e criam uma impressão fonética global diferente. Por 

conseguinte, as marcas são foneticamente diferentes. 

Não obstante, duas marcas que contenham melodias diferentes executadas no mesmo instrumento são, 

por norma, foneticamente diferentes. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: as melodias distintivas nas marcas são diferentes. O facto de serem executadas no 

mesmo instrumento não pode tornar as marcas foneticamente semelhantes. As marcas são foneticamente 

diferentes. 

A coincidência ou semelhança de uma melodia distintiva tem normalmente um impacto considerável no 

resultado da comparação fonética das marcas, ainda que uma das marcas contenha também um elemento 

verbal ou ambas contenham um elemento verbal diferente. Por conseguinte, é mais provável que a 

coincidência ou semelhança da melodia conduza à constatação de uma certa semelhança fonética, que 

dependerá, designadamente, do grau do caráter distintivo de tal melodia e do grau do caráter distintivo do 

elemento verbal. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2071.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2072.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2073.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2074.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2075.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2076.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2077.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2078.mp3
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Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: apesar de os elementos verbais e vozes de ambas as marcas serem diferentes, a 

coincidência da mesma melodia distintiva torna as marcas, em certa medida, foneticamente semelhantes.  

Importa ter presente que, devido à natureza dos diferentes tipos de marcas, a possibilidade de coincidência 

da melodia só existe para as marcas multimédia, uma vez que são o único outro tipo de marca que contém 

som. 

Marca de som anterior Marca multimédia contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas contêm a mesma melodia e voz distintivas. Por conseguinte, uma 

vez que não existem outros elementos sonoros, as marcas são foneticamente idênticas. 

- Sons realistas 

A coincidência ou semelhança entre sons realistas distintivos de marcas de som ou multimédia conduz, 

em regra, a uma constatação de semelhança fonética. A semelhança dependerá, entre outros aspetos, da 

presença de outros elementos distintivos numa das marcas ou em ambas as marcas. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas são constituídas exclusivamente pelo som de um cão ou mais cães 

a ladrar. Por conseguinte, uma vez que o som do ladrar dos cães é semelhante, as marcas são, em certa 

medida, foneticamente semelhantes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: ambas as marcas de som  são constituídas exclusivamente pelo som de pássaros. No 

entanto, os sons que esses pássaros emitem são tão diferentes que fazem com que as marcas sejam 

foneticamente diferentes. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2079.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2080.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2081.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2030.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2082.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2083.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2084.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2085.mp3
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A semelhança fonética de sons realistas é apreciada tendo em conta os elementos e aspetos discutidos 

anteriormente (tons, ritmo ou outros aspetos). Como já foi referido no caso das melodias, as marcas 

multimédia são o único outro tipo de marca que pode conter um som realista igual ou semelhante aos 

contidos nas marcas de som. 

- Outros aspetos 

A mera coincidência entre outros aspetos, como a entoação, a voz, etc., de duas marcas tem normalmente 

um impacto menor na comparação fonética das marcas, mesmo que esses aspetos contribuam, em certa 

medida, para o caráter distintivo da marca. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 
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Fundamentação: as marcas são constituídas por duas palavras distintivas pronunciadas na mesma voz 

e com a mesma entoação. Este último aspeto não é suficiente para concluir que as marcas são 

foneticamente semelhantes. As marcas são foneticamente diferentes. 

As particularidades da comparação entre marcas de som  e marcas de movimento ou multimédia serão 

descritas mais pormenorizadamente nas respetivas secções respeitantes às marcas de movimento (30) e 

às marcas multimédia (31). 

3.4 Comparação conceptual 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de som e entre marcas de som  e 

outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito. 

Se uma marca de som contiver elementos verbais, o seu significado terá de ser tido em conta na 

determinação do conceito da marca. No exemplo que se segue, a comparação conceptual será efetuada 

entre os conceitos (distintivos) de «banana» e «batata» (no original em inglês «potato»). 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 
MARCA DE SOM 88 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 89 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: os elementos verbais das marcas têm significados diferentes, a saber, «banana» e 

«batata». Por conseguinte, as marcas são conceptualmente diferentes. 

 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 
MARCA DE SOM 90 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 91 

Clique na imagem para reproduzir 

 
(30) Ver parte C - secção 4 - Comparação de marcas de movimento. 
(31) Ver parte C - secção 5 - Comparação de marcas multimédia. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2086.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2087.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2088.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2089.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2090.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2091.mp3
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Fundamentação: ambas as marcas contêm o mesmo elemento verbal distintivo «banana». Por 

conseguinte, as marcas são conceptualmente idênticas. 

Do mesmo modo, se uma marca contiver um som realista, o seu significado terá de ser tido em conta na 

determinação do conceito da marca de som. 

Marca de som anterior Marca de som contestada 

 
MARCA DE SOM 92 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE SOM 93 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas são constituídas exclusivamente pela reprodução do mugido de uma 

vaca e, embora o som seja diferente, o conceito é idêntico. 

É pouco provável que marcas de som que contêm apenas melodias possuam um conceito. 

Tendo em conta o princípio acima referido de que uma marca de som pode ser comparada 

conceptualmente com outro tipo de marca quando seja possível identificar um conceito, no exemplo que 

se segue, a comparação conceptual feita entre a marca de som anterior e a marca figurativa contestada 

terá em conta o conceito de «bananas». 

Marca de som anterior Marca figurativa contestada 

 
MARCA DE SOM 94 

Clique na imagem para reproduzir   

Fundamentação: a marca anterior é constituída pela pronúncia do elemento verbal «Bananas», enquanto 

a marca contestada é constituída por uma imagem de bananas. Por conseguinte, as marcas são 

conceptualmente idênticas. 

 Comparação de marcas de movimento 

4.1 Categorias de elementos 

Uma marca de movimento é uma marca constituída, ou que se consubstancie, por um movimento ou uma 

alteração na posição (e/ou cor(es)) dos elementos da marca (32). Abrange combinações de diferentes 

elementos que podem ser classificados do seguinte modo: 

- elementos verbais; 

- elementos figurativos; 

- movimento ou transformação dos elementos verbais e/ou figurativos. 

Marca de movimento 

 
MARCA DE MOVIMENTO 43 

 
(32) Ver parte A - secção 1.2. - Marcas de movimento. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2092.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2093.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2094.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2043.mp4


 
Novos tipos de marcas: exame dos requisitos formais e motivos de recusa 

  
 

 

Prática Comum 56 
 

Clique na imagem para reproduzir 

 

Marca de movimento 

 
MARCA DE MOVIMENTO 44 

Clique na imagem para reproduzir 

4.2 Comparação visual 

Na comparação visual de duas marcas de movimento, é necessário considerar a coincidência ou a 

semelhança entre os elementos presentes nas marcas (os elementos verbais e/ou figurativos e o 

movimento ou transformação desses elementos). 

As marcas de movimento também podem ser comparadas visualmente com outros tipos de marcas, exceto 

marcas de som. 

Os elementos verbais e/ou figurativos poderão aparecer apenas durante alguns momentos na 

representação da marca e depois desaparecerem ou serem transformados noutro elemento. Tendo em 

conta este facto, os elementos que conduzem à semelhança entre os sinais devem aparecer durante um 

período de tempo suficiente para que possam ser percecionados/reconhecidos pelo consumidor. 

Segue-se uma lista não exaustiva de aspetos a ter em conta (se for o caso) na comparação visual de 

marcas de movimento, acompanhada de exemplos, e a importância que deve ser geralmente atribuída a 

esses aspetos na comparação entre os sinais. 

- Elementos verbais 

São aplicáveis os critérios gerais de comparação de marcas nominativas ou figurativas que contenham 

elementos verbais. 

É provável que as marcas de movimento que contenham um ou mais elementos verbais distintivos sejam 

visualmente semelhantes a outra marca de movimento que contenha um elemento verbal distintivo igual 

ou semelhante. Os elementos verbais distintivos contidos numa marca de movimento podem ter um 

impacto mais forte no consumidor do que outros elementos visuais (ou seja, elementos figurativos, 

movimento ou outra alteração), embora a comparação tenha de ter em conta todos os sinais. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 45 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 46 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: as marcas de movimento têm em comum o elemento verbal distintivo «Gerivan», que 

é claramente reconhecível em ambas as marcas. Por conseguinte, as marcas são visualmente 

semelhantes. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2045.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2046.mp4
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Quando duas marcas de tipos diferentes (por exemplo, nominativas, figurativas, tridimensionais, 

multimédia) tiverem em comum elementos verbais distintivos iguais ou semelhantes, em princípio, os 

sinais serão considerados, em certa medida, visualmente semelhantes, embora possam também estar 

incluídos elementos fonéticos (por exemplo, numa marca multimédia). 

Marca de movimento anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 47 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 31 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas contêm um elemento visual que consiste no elemento verbal 

«Gerivan» apresentado de acordo com a sequência GE-RI-VAN Gerivan, bem como cores idênticas. 

Embora a velocidade com que as letras são exibidas seja diferente, as marcas são visualmente 

semelhantes. 

- Elementos figurativos 

A coincidência ou semelhança de um elemento figurativo distintivo pode também conduzir a uma 

constatação de semelhança visual entre os sinais. Será o caso, nomeadamente, se o elemento figurativo 

coincidente ou semelhante for reconhecível autonomamente ou se apresentar um contorno igual ou 

semelhante. 

Nesse caso, é provável que tal semelhança seja constatada sobretudo nos casos em que, em virtude da 

sua dimensão, posição na marca e/ou cor, o elemento figurativo possa ser suficientemente percecionado 

pelo consumidor, tendo em conta, em especial, que está sujeito a movimento/transformação. A dificuldade 

em apreciar elementos em movimento/transformação numa marca de movimento é um fator que deve ser 

tido em conta na avaliação do grau de semelhança visual. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 48 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 49 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas de movimento contêm o mesmo elemento figurativo com um 

movimento semelhante. Por conseguinte, apesar de a marca de movimento contestada conter um 

elemento verbal distintivo, as marcas são visualmente semelhantes. 

A coincidência do mesmo elemento figurativo distintivo em marcas de movimento e noutros tipos de 

marcas (por exemplo, marcas nominativas, figurativas, tridimensionais, multimédia) pode conduzir à 

constatação de certo grau de semelhança visual entre os sinais, dependendo da presença ou ausência de 

outros elementos que desviem a atenção desse elemento figurativo distintivo na marca. 

Marca figurativa anterior Marca de movimento contestada 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 50 

Clique na imagem para reproduzir 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2031.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2050.mp4
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Fundamentação: ambas as marcas têm em comum a mesma personagem desenhada, ou seja, um cão. 

Por conseguinte, as marcas são, em certa medida, visualmente semelhantes, não obstante a marca 

contestada conter movimento. 

- Movimento ou transformação de elementos 

o Movimento de elementos 

A mera coincidência num movimento banal, em si mesma, não resultará numa semelhança visual. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 51 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 52 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: as marcas só têm em comum um movimento banal; os elementos verbais distintivos 

de ambos os sinais são diferentes. Por conseguinte, as marcas são visualmente diferentes. 

No entanto, não se pode excluir que um movimento específico que seja memorável e distintivo possa ser 

suficiente para tornar marcas de movimento visualmente semelhantes em certa medida, apesar de 

possuírem outros elementos diferentes, como elementos verbais. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 53 

Clique na imagem para reproduzir 

  
MARCA DE MOVIMENTO 54 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: embora os elementos verbais sejam diferentes em cada marca, as marcas são 

visualmente semelhantes, uma vez que o movimento memorável é coincidente e a impressão figurativa 

do conjunto de pixels é semelhante.  

A coincidência ou diferença na sequência (ordem de exibição) dos elementos tem pouco impacto na 

comparação das marcas de movimento. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 55 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 56 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas são constituídas por elementos verbais diferentes, que são exibidos 

da última letra para a primeira. A coincidência na ordem de exibição não é suficiente para ultrapassar a 

diferença nos elementos verbais. Por conseguinte, as marcas são visualmente diferentes. 

o Transformação de elementos 

Para além do movimento, as marcas de movimento podem também consistir em qualquer outra 

transformação de elementos, como uma alteração das cores ou qualquer outra transformação de um 

elemento noutro. Por conseguinte, estas alterações devem ser tidas em conta na apreciação da 

semelhança visual das marcas. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2051.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2055.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2056.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2057.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2058.mp4
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A mera coincidência na alteração de posição ou na alteração de cores, em si mesma, terá normalmente 

um impacto menor na comparação das marcas e não conduzirá, em princípio, a uma constatação de 

semelhança visual. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 57 
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MARCA DE MOVIMENTO 58 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: o facto de a sequência de cores ser coincidente não supera o impacto dos elementos 

figurativos diferentes das marcas. Por conseguinte, as marcas são visualmente diferentes.  

4.3 Comparação fonética 

As marcas de movimento que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser comparadas 

foneticamente. Do mesmo modo, as marcas de movimento não podem ser comparadas foneticamente 

com outros tipos de marcas que não contenham elementos verbais, quer na imagem quer pronunciados. 

Quando as marcas de movimento contêm elementos verbais que sejam percetíveis, podem ser 

comparadas foneticamente com os mesmos ou outros tipos de marcas que possam ser objeto de uma 

avaliação fonética. São aplicáveis os critérios gerais de comparação de marcas nominativas ou figurativas 

que contenham elementos verbais. 

 

A presença de um elemento verbal distintivo numa marca de movimento tem normalmente uma influência 

significativa na perceção fonética da marca de movimento pelo público relevante. Consequentemente, a 

coincidência ou semelhança num elemento verbal distintivo terá normalmente um impacto no resultado da 

comparação fonética de marcas de movimento com outras marcas de movimento ou com outros tipos de 

marcas, sendo mais provável que conduza a uma constatação de um certo grau de semelhança fonética. 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 59 

Clique na imagem para reproduzir 

 

MARCA DE MOVIMENTO 60 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas de movimento são constituídas pelo mesmo elemento verbal 

distintivo, a saber, «Gerivan». Por conseguinte, as marcas são foneticamente idênticas. 

 

Marca de movimento anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 61 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE MOVIMENTO 62 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas de movimento são constituídas por elementos verbais distintivos 

diferentes, a saber, «FRED» e «Gerivan». Por conseguinte, as marcas são foneticamente diferentes. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2059.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2060.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2061.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2062.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2063.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2064.mp4
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Quando duas marcas de tipos diferentes (por exemplo, marcas nominativas, figurativas, tridimensionais, 

multimédia e de holograma) tenham em comum um elemento verbal distintivo igual ou semelhante, em 

princípio, serão consideradas, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

Marca figurativa anterior Marca de movimento contestada 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 63 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas contêm o elemento verbal distintivo «Gerivan». Por conseguinte, as 

marcas são foneticamente idênticas. 

 

Marca de som anterior Marca de movimento contestada 

 
MARCA DE SOM 95 
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MARCA DE MOVIMENTO 64 
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Fundamentação: embora as marcas sejam constituídas por elementos verbais diferentes, a saber, 

«Gerivan» e «Berivan», a pronúncia é semelhante para o público anglófono. Por conseguinte, as marcas 

são foneticamente semelhantes. 

 

Marca de movimento anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 65 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 32 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca de movimento anterior contém o elemento distintivo verbal «Gerivan», e o som 

da marca multimédia contestada consiste na pronúncia do mesmo elemento verbal «Gerivan». Por 

conseguinte, as marcas são, no mínimo, muito semelhantes. 

 

Marca de movimento anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 66 
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MARCA MULTIMÉDIA 33 
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Fundamentação: a marca de movimento anterior contém o elemento distintivo verbal «GERIVAN» 

escrito, e o som da marca multimédia contestada consiste no mesmo elemento verbal «Gerivan», cantado 

e repetido três vezes. Por conseguinte, as marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

4.4 Comparação conceptual 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de movimento e entre marcas de 

movimento e outros tipos de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito. 

Se uma marca de movimento contiver elementos verbais e/ou figurativos que tenham um conceito, o seu 

significado terá de ser tido em conta na determinação do conceito da marca. O movimento ou a 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2065.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2095.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2066.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2067.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2032.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2068.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2033.mp4
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transformação dos elementos de uma marca de movimento, por si só, não terá provavelmente um conceito. 

Consequentemente, se os elementos que constituem a marca de movimento não possuírem qualquer 

conceito, é pouco provável que o movimento ou a transformação dos elementos, em si, transmita qualquer 

conceito a essa marca. 

Marca nominativa anterior Marca de movimento contestada 

BANANA  
MARCA DE MOVIMENTO 67 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca anterior é constituída pelo elemento verbal «Banana». A marca de movimento 

contestada é constituída pelo elemento verbal «Banana» em movimento. O conceito de ambas as marcas 

é «banana». Por conseguinte, ambas as marcas são conceptualmente idênticas. 

No entanto, o movimento poderá reforçar, adicionar ou, em alguns casos, alterar o conceito do elemento 

sujeito a movimento. 

Em combinação com o elemento, o movimento poderá reforçar o conceito desse elemento. 

Marca figurativa anterior Marca de movimento contestada 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 68 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca figurativa é constituída por uma imagem fixa de um jogador de basquetebol a 

lançar uma bola, enquanto a marca de movimento é constituída pelo mesmo jogador de basquetebol a 

lançar uma bola, mas em movimento. A combinação do elemento com o movimento reforça o conceito 

inicial de «jogador de basquetebol a lançar uma bola». Por conseguinte, as marcas são conceptualmente 

idênticas.  

 
Em combinação com o elemento, o movimento poderá adicionar um conceito ao conceito inicial 
do elemento. 
 

Marca figurativa anterior Marca de movimento contestada 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 69 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: o conceito da marca figurativa é «elefante» ou «desenho de um elefante». A 

combinação deste desenho com o movimento de dança adiciona um conceito ao conceito inicial: 

«desenho de um elefante a dançar». Por conseguinte, as marcas são, em certa medida, conceptualmente 

semelhantes. 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2069.mp4
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Em combinação com o elemento, o movimento poderá alterar o conceito do elemento. 

Marca figurativa anterior Marca de movimento contestada 

 

 
MARCA DE MOVIMENTO 70 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca figurativa consiste na representação de uma mão, enquanto a marca de 

movimento consiste numa mão a fazer um gesto que significa «assim-assim» em vários países da UE. 

Por conseguinte, a combinação da mão com o movimento altera o conceito inicial «mão» e as marcas 

são conceptualmente diferentes.  

 Comparação de marcas multimédia 

5.1 Categorias de elementos 

As marcas multimédia são marcas constituídas, ou que se consubstanciam, por uma combinação de 

imagem e som. Por conseguinte, neste tipo de marca, podem ser identificadas duas categorias de 

elementos: 

- elementos visuais (elementos verbais representados graficamente, elementos figurativos e movimento 

ou transformação dos elementos verbais e/ou figurativos (33)); 

- elementos sonoros (elementos verbais cantados ou falados, elementos musicais, sons realistas e 

outros sons (34)). 

O fator que torna as marcas multimédia únicas é a interação entre imagem e som e o possível impacto 

que um tem no outro. Este aspeto pode influenciar a comparação entre estes sinais. 

Os critérios estabelecidos para a comparação de marcas de som e de movimento podem servir de base 

para a comparação de marcas multimédia, mas a possível interação entre os aspetos visuais e fonéticos 

também deve ser tida em conta. 

5.2 Comparação visual 

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas visualmente com outras marcas multimédia. No 

que diz respeito à comparação visual, aplicam-se, em geral, os princípios relativos à comparação visual 

das marcas de movimento. 

Do mesmo modo, as marcas multimédia podem ser comparadas visualmente com outros tipos de marcas, 

exceto marcas de som. 

Segue-se uma lista não exaustiva de aspetos a ter em conta (se for o caso) na comparação visual de 

marcas multimédia, acompanhada de exemplos. 

- Elementos verbais representados graficamente 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança visual entre duas marcas multimédia que têm em comum 

elementos verbais representados graficamente distintivos iguais ou semelhantes (estáticos ou sujeitos a 

 
(33) Ver parte C - secção 4.1. - Categorias de elementos (marcas de movimento). 
(34) Ver parte C - secção 3.1. - Categorias de elementos (marcas de som). 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2072.mp4
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movimento). 

Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA MULTIMÉDIA 34  

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 35 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas multimédia contêm uma representação idêntica do elemento verbal 

«Gerivan». Embora a marca anterior também contenha um elemento figurativo sujeito a movimento, as 

marcas são, em certa medida, visualmente semelhantes. 

Quando uma marca multimédia e um tipo diferente de marca (por exemplo, marca nominativa, figurativa, 

tridimensional, de holograma) tiverem em comum elementos verbais representados graficamente 

distintivos iguais ou semelhantes, em princípio, os sinais serão considerados, em certa medida, 

visualmente semelhantes. 

Marca nominativa anterior Marca multimédia contestada 

BANANA  
MARCA MULTIMÉDIA 36 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca nominativa anterior contém apenas o elemento verbal distintivo «BANANA», 

enquanto a marca multimédia contestada é constituída por um vídeo que exibe o elemento verbal 

«banana» em movimento e com som. A coincidência no elemento verbal distintivo «banana» conduz a 

uma constatação de semelhança visual. 

- Elementos figurativos 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança visual entre duas marcas multimédia que têm em comum 

elementos figurativos distintivos iguais ou semelhantes (estáticos ou sujeitos a movimento). 

Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA MULTIMÉDIA 37 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 38 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas multimédia são constituídas por uma representação idêntica da 

cabeça de uma vaca a abrir a boca, com elementos verbais representados graficamente diferentes. Por 

conseguinte, as marcas são, em certa medida, visualmente semelhantes. 

Se uma marca multimédia e um tipo diferente de marca (por exemplo, marca nominativa, figurativa, 

tridimensional, de holograma) tiverem em comum elementos figurativos distintivos iguais ou semelhantes 

(estáticos ou sujeitos a movimento), em princípio, os sinais serão considerados, em certa medida, 

visualmente semelhantes. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2034.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2035.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2036.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2037.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2038.mp4
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Marca figurativa anterior Marca multimédia contestada 

 

 
MARCA MULTIMÉDIA 39 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca anterior é constituída por uma imagem estilizada de um cão, ao passo que, na 

marca contestada, o mesmo cão move-se, salta e ladra. O facto de o cão na marca contestada estar 

sujeito a movimento não é suficiente para desviar a atenção do cão. Por conseguinte, as marcas são 

visualmente semelhantes. 

5.3 Comparação fonética 

Os princípios estabelecidos no presente documento para a comparação fonética das marcas de som e de 

movimento aplicar-se-ão, em regra, às marcas multimédia. 

As marcas multimédia podem ser sempre comparadas foneticamente com outras marcas multimédia e 

com marcas de som. Além disso, as marcas multimédia podem ser comparadas foneticamente com outros 

tipos de marcas, desde que sejam constituídas por um elemento verbal ou contenham um elemento verbal 

(por exemplo, um elemento verbal numa marca figurativa ou tridimensional). 

Em princípio, tanto os elementos verbais cantados ou falados como os elementos verbais representados 

graficamente numa marca multimédia estão sujeitos a uma avaliação fonética. Os elementos verbais 

cantados ou falados podem influenciar a perceção fonética dos elementos verbais representados 

graficamente. 

Independentemente de existir ou não uma coincidência entre as marcas comparadas relativamente a um 

dos seus elementos, a impressão global da marca multimédia, incluindo os elementos verbais 

representados graficamente e o som, será tida em consideração na comparação fonética dos sinais. 

- Elementos verbais 

o Elementos verbais representados graficamente 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança fonética se uma marca multimédia contiver um elemento 

verbal representado graficamente distintivo (estático ou sujeito a movimento) que coincida com, ou seja 

semelhante a, um elemento verbal de outra marca (cantado ou falado, ou representado graficamente, 

quando for o caso). 

Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA MULTIMÉDIA 40 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 41 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: embora os elementos musicais das marcas sejam diferentes, ambas as marcas serão 

designadas através do elemento verbal representado graficamente «Gerivan». Por conseguinte, são, em 

certa medida, foneticamente semelhantes. 

 

 

 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2039.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2040.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2041.mp4
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Marca de som anterior Marca multimédia contestada 

 

MARCA DE SOM 96 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 42 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: o elemento verbal da marca de som anterior é falado e, na marca multimédia 

contestada, é representado graficamente. Uma vez que o público anglófono relevante irá pronunciar o 

elemento representado graficamente na marca multimédia de forma semelhante ao modo como a marca 

de som anterior soa, as marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

o Elementos verbais cantados ou falados 

Em princípio, existe um certo grau de semelhança fonética se o elemento verbal cantado ou falado da 

marca multimédia coincidir com, ou for semelhante a outro elemento verbal percetível noutra marca 

(cantado ou falado, ou representado graficamente, quando for o caso). 

Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

  
MARCA MULTIMÉDIA 43 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 44 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: apesar da diferença na pronúncia, entoação e voz do elemento verbal distintivo 

«Gerivan», que é falado na marca anterior e cantado na marca contestada, as marcas são foneticamente 

semelhantes. 

 

Marca de movimento anterior Marca multimédia contestada 

 

 

MARCA DE MOVIMENTO 71 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 45 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: na marca anterior, a palavra «Gerivan» é representada graficamente, ao passo que, 

na marca multimédia contestada, é apenas cantada. O som do elemento verbal, tal como ouvido na marca 

contestada, é semelhante à pronúncia em inglês do elemento verbal graficamente representado 

«Gerivan» na marca anterior. As marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

o Combinação de elementos verbais cantados ou falados e elementos verbais 

representados graficamente 

Tal como mencionado anteriormente, as marcas multimédia também podem conter elementos verbais 

cantados ou falados e elementos verbais representados graficamente. 

Neste caso, tanto os elementos verbais cantados ou falados como os elementos verbais representados 

graficamente têm de ser tidos em conta na comparação fonética. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2096.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2042.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2043.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2044.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2073.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2045.mp4
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Acresce que, quando um elemento verbal representado graficamente for acompanhado por um elemento 

verbal cantado ou falado, este último poderá afetar a pronúncia do primeiro. No entanto, consoante os 

casos, não se pode excluir que o elemento verbal representado graficamente numa marca multimédia seja, 

ainda assim, pronunciado de acordo com as regras de pronúncia do público relevante correspondente. 

Marca nominativa anterior Marca multimédia contestada 

GERIVAN  
MARCA MULTIMÉDIA 46 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca nominativa anterior é constituída pelo elemento verbal «Gerivan», que será 

pronunciado de acordo com as regras de pronúncia do público anglófono relevante, enquanto a marca 

multimédia contestada é constituída pelo elemento verbal «Gerivan» representado graficamente, 

combinado com a representação sonora do mesmo elemento verbal pronunciado em espanhol. Neste 

caso, deve ser tida em conta a possibilidade de o público anglófono pronunciar o elemento verbal da 

marca contestada de acordo com as regras de pronúncia da língua inglesa, apesar de a marca contestada 

conter o som de «Gerivan» pronunciado em espanhol. As marcas são, em certa medida, foneticamente 

semelhantes. 

- Elementos musicais e sons realistas 

A coincidência na melodia ou em sons realistas só é possível nas marcas multimédia e sonoras, pois estes 

são os únicos tipos de marcas que podem conter tais sons. 

Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA MULTIMÉDIA 47 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 48 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas têm em comum a mesma melodia distintiva. Embora ambas as 

marcas multimédia contenham elementos figurativos diferentes, estes não influenciam a comparação 

fonética. Por conseguinte, as marcas são foneticamente idênticas. 

 

Marca de som anterior Marca multimédia contestada 

 

MARCA DE SOM 97 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 49 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas têm em comum a mesma melodia distintiva. Embora a marca 

multimédia contestada contenha também um elemento verbal representado graficamente e um elemento 

figurativo, as marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

 

 Marca multimédia anterior Marca multimédia contestada 

 
MARCA MULTIMÉDIA 50  

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2046.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2047.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2048.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2097.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2049.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2050.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2051.mp4
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Clique na imagem para reproduzir MARCA MULTIMÉDIA 51 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas têm em comum a mesma melodia distintiva. Embora as marcas 

contenham também elementos verbais representados graficamente cuja perceção fonética será diferente, 

as marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

 

Marca de som anterior Marca multimédia contestada 

 

 
MARCA DE SOM 98 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA MULTIMÉDIA 52 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas têm em comum o mesmo som realista. Por conseguinte, as marcas 

são foneticamente idênticas.  

5.4 Comparação conceptual 

Em princípio, as marcas multimédia podem ter um conceito. Por conseguinte, numa abordagem 

semelhante à aplicada às marcas de movimento e de som, as marcas multimédia podem ser comparadas 

conceptualmente, desde que seja transmitido um conceito. Na apreciação conceptual da marca, deve 

também prestar-se atenção à interação dos elementos sonoros e visuais, uma vez que tal poderá 

influenciar a impressão global e/ou o significado da marca. Quando se compara uma marca multimédia, 

em circunstâncias específicas, a influência de um elemento sonoro pode mudar a perceção conceptual de 

um sinal. 

Marca figurativa anterior Marca multimédia contestada 

 

 
MARCA MULTIMÉDIA 53 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas transmitem o conceito de «banana». Por conseguinte, são 

conceptualmente idênticas. 

 

Marca nominativa anterior Marca multimédia contestada 

ALARM  
MARCA MULTIMÉDIA 54 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: a marca anterior é constituída pelo elemento verbal «ALARM» e a marca contestada, 

no seu conjunto, transmite um conceito semelhante. Por conseguinte, as marcas são, no mínimo, 

conceptualmente semelhantes. 

 Comparação de marcas de holograma 

Na apreciação da semelhança de marcas de holograma, a principal especificidade que as caracteriza é o 

efeito holográfico. No entanto, não tem qualquer impacto especial na marca que exija uma atenção 

especial no contexto da apreciação da semelhança. Por conseguinte, os princípios estabelecidos para as 

marcas tradicionais e as marcas de movimento devem ser igualmente aplicáveis à apreciação da 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2098.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2052.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2053.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Multimedia%20mark%2054.mp4
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semelhança entre marcas de holograma ou entre marcas de holograma e outros tipos de marcas. 

6.1 Categorias de elementos 

As marcas de holograma são constituídas por elementos com características holográficas. Podem ser 

identificadas três categorias de elementos nas marcas de holograma: 

- elementos verbais; 

- elementos figurativos; 

- o efeito holográfico. 

6.2 Comparação visual 

Na comparação visual entre marcas de holograma, é necessário ter em consideração a coincidência ou 

semelhança entre os elementos presentes nas marcas (os elementos verbais e/ou figurativos, e o efeito 

holográfico). 

Numa marca de holograma, o movimento ou transformação na representação da marca serve unicamente 

para mostrar o efeito holográfico e apenas este tem de ser tido em conta na comparação visual. 

Relativamente ao efeito holográfico, um efeito holográfico idêntico ou semelhante, em si mesmo, não 

conduzirá, por norma, a uma constatação de semelhança visual, a menos que seja possível identificar uma 

semelhança nos elementos verbais ou figurativos dos sinais em comparação. Dois sinais podem ser 

visualmente semelhantes devido a elementos verbais ou figurativos coincidentes ou semelhantes, embora 

o efeito holográfico seja diferente. 

 

Marca de holograma anterior Marca de holograma contestada 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 9 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 10 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: as marcas contêm o mesmo elemento verbal «Gerivan» e um elemento figurativo muito 

semelhante. Por conseguinte, as marcas são visualmente semelhantes. 

As marcas de holograma podem ser comparadas visualmente com outros tipos de marcas, exceto marcas 

de som. 

Marca de movimento anterior Marca de holograma contestada 

 
MARCA DE MOVIMENTO 72 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 11 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: ambas as marcas são constituídas por um círculo com a mesma combinação de cores 

e o mesmo elemento verbal distintivo «Gerivan» no meio. Não obstante a marca anterior incluir 

movimento, e a marca contestada conter um efeito holográfico, as marcas são visualmente semelhantes. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%209.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2010.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion%20mark%2074.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2011.mp4
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6.3 Comparação fonética 

As marcas de holograma que não contenham quaisquer elementos verbais não podem ser comparadas 

foneticamente. 

Quando as marcas de holograma contêm elementos verbais, podem ser comparadas foneticamente com 

os mesmos ou outros tipos de marcas que possam ser objeto de uma avaliação fonética. São aplicáveis 

os critérios gerais de comparação de marcas nominativas ou figurativas que contenham elementos verbais. 

Marca de holograma anterior Marca de holograma contestada 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 12 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 13 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: as marcas contêm o mesmo elemento verbal «Gerivan» e são, por conseguinte, 

foneticamente idênticas. 

 

Marca figurativa anterior Marca de holograma contestada 

 

 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 14 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: as marcas contêm o mesmo elemento verbal «Gerivan» e são, por conseguinte, 

foneticamente idênticas. 

 

Marca de som anterior Marca de holograma contestada 

 
MARCA DE SOM 99 

Clique na imagem para reproduzir 

 
MARCA DE HOLOGRAMA 15 

Clique na imagem para reproduzir 

Fundamentação: apesar da possível diferença na pronúncia do elemento verbal «Gerivan» e do facto de 

este elemento ser cantado na marca anterior e representado graficamente na marca contestada, as 

marcas são, em certa medida, foneticamente semelhantes. 

6.4 Comparação conceptual 

É possível realizar uma comparação conceptual entre duas marcas de holograma e entre uma marca de 

holograma e outro tipo de marcas nos casos em que possa ser identificado um conceito. 

Se uma marca de holograma contiver elementos verbais e/ou elementos figurativos, o seu significado terá 

de ser tido em conta na determinação do conceito da marca. 

Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2012.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2013.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2014.mp4
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Sound%20mark%2099.mp3
Https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Hologram%20mark%2015.mp4

