
 

 

 
TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA DE UTILIZADORES PRINCIPAIS DO EUIPO 

 
 

I. Objetivo do Programa de Utilizadores Principais do EUIPO 
 

Artigo 1.º 
 

O Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (em seguida denominado 
«EUIPO») desenvolveu uma nova plataforma eletrónica para as comunicações efetuadas 
com e pelo Instituto, com vista a modernizar e simplificar os sistemas de informação do 
EUIPO e transformar o EUIPO numa «organização em linha» sólida para benefício dos seus 
utilizadores. 
 
O objetivo do Programa de Utilizadores Principais do EUIPO consiste em fornecer serviços 
e ferramentas de apoio aos utilizadores que se comprometem a utilizar meios de 
comunicação eletrónicos para comunicar com o EUIPO (a seguir referidos como 
«Utilizadores Principais»). 
 
 

II. Condições da participação no Programa de Utilizadores Principais do 
EUIPO 

 
Artigo 2.º 

 
Por forma a participar no Programa de Utilizadores Principais do EUIPO, o Utilizador 
deverá: 
 

a) optar por receber comunicações do EUIPO em versão eletrónica, 
b) ser titular de uma conta corrente junto do EUIPO, 
c) utilizar os meios eletrónicos de comunicação disponibilizados pelo EUIPO para a 

apresentação de pedidos de marcas/desenhos ou modelos, pedidos de informação e 

comunicações ao EUIPO, bem como para as ações de proteção dos direitos de PI 

(«IP Enforcement Portal»), em particular para apresentar pedidos de intervenção 

aduaneira, e para intercâmbio de informações com a Comissão Europeia (DG 

TRADE) sobre violações dos direitos de PI fora da UE, 

d) aceitar que o recurso à interação por meio de suporte de papel deverá limitar-se a 
casos relacionados com problemas técnicos ou circunstâncias excecionais similares. 

 
 

III. Serviços de apoio e ferramentas oferecidos pelo EUIPO aos Utilizadores 
Principais 

 
Artigo 3.º 

 
Na nova plataforma eletrónica para as comunicações efetuadas com e pelo EUIPO, serão 
atribuídas ao Utilizador Principal as seguintes características especiais: 
 

a) na secção «User Area», a possibilidade de gestão do portefólio de MUE/DMCR 
através de uma conta única e de criação de subcontas para os membros da sua 
equipa; 

b) na secção «User Area», a apresentação de estatísticas regulares relativas a 
processos junto do EUIPO, tais como volumes de processos, utilização de meios 
eletrónicos de comunicação, métodos de pagamento e taxas de objeções;  



 

 

c) na secção «User Area», a divulgação regular de novidades de interesse para os 
Utilizadores Principais; 

d) A partir da «User Area», uma ligação direta ao IP Enforcement Portal (portal de 
proteção da PI); 

e) no que respeita às opções b) e c), poderá ser criado um alerta de correio eletrónico; 
f) a partir do sistema de registo do utilizador, existirá a possibilidade de guardar um 

pedido de registo de MUE em formato xml,  revê-lo e enviá-lo, e depois carregá-lo no 
sistema de depósito eletrónico de MUE. 

 
Artigo 4.º 

 
No quadro do programa de formação organizado pelo EUIPO, serão oferecidos ao Utilizador 
Principal convites prioritários destinados a 2 membros da sua equipa para a formação 
relacionada com a utilização de ferramentas e bases de dados em linha, incluindo o portal 
de proteção da PI («IP Enforcement Portal»), bem como formação especificamente 
concebida para auxiliares de justiça organizada pelo EUIPO. 
 

Artigo 5.º 
 

O EUIPO fornecerá orientações ao Utilizador Principal com vista a uma utilização eficiente 
das ferramentas, bases de dados e meios eletrónicos de comunicação, assim como o apoio 
necessário para reforçar a percentagem de processos tratados de forma integral. No 
domínio da aplicação da legislação, serão disponibilizadas orientações para assegurar a 
utilização eficiente dos instrumentos relacionados com a proteção dos direitos de PT e dos 
Pedidos de Intervenção Aduaneira eletrónicos. 
Este tipo de apoio não se alargará, em caso algum, à substância/resultado dos processos. 
 

Artigo 6.º 
 

O EUIPO reserva-se o direito de alterar estes termos e condições, suspender ou 
reprogramar a implementação dos serviços e ferramentas de apoio em caso de uma súbita 
indisponibilidade de recursos ou devido a outros motivos justificados, relacionados com o 
interesse do seu serviço. 
 

Artigo 7.º 
 

O Utilizador Principal compromete-se a não fazer uso da sua participação no Programa de 
Utilizadores Principais do EUIPO como forma de publicitar ou promover a sua atividade 
profissional entre reais ou potenciais clientes de forma a simular o acesso privilegiado aos 
serviços de apoio, às ferramentas oferecidas pelo EUIPO e ao tratamento privilegiado dos 
seus processos pelo EUIPO. 
 

Artigo 8.º 
 

A participação no Programa de Utilizadores Principais do EUIPO tem uma duração inicial de 
um ano, sendo tacitamente renovada por iguais períodos de um ano, salvo se o EUIPO 
verificar e comunicar ao Utilizador que este deixou de reunir os requisitos de participação. 
Na eventualidade de uma comunicação deste tipo, a participação do Utilizador no Programa 
de Utilizadores Principais do EUIPO será interrompida no prazo indicado na comunicação.  
 

 
Artigo 9.º 

 
Os dados pessoais serão tratados pelo EUIPO para os efeitos estabelecidos no artigo 3.º 
destes Termos e Condições. O tratamento de dados pessoais pelo EUIPO deverá estar em 



 

 

conformidade com o Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de dezembro de 2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e órgãos comunitários e à livre 
circulação desses dados. 


