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1. CONTEXTO 

Os Institutos de PI que integram a Rede Europeia de Marcas, Desenhos ou Modelos continuam a colaborar no âmbito 

do Programa de Convergência. Os Institutos chegaram agora a acordo sobre a primeira Prática Comum relativa a 

Desenhos ou Modelos que tem como objetivo traçar linhas de orientação para os procedimentos de exame 

relativamente à correta utilização dos elementos de renuncia, aos tipos de vistas e à representação de desenhos ou 

modelos em fundo neutro. Para além disso, a Prática Comum inclui igualmente uma visão geral dos padrões de 

qualidade dos Institutos para pedidos de desenhos ou modelos recebidos por via eletrónica e em papel.  

A Prática Comum em referência é divulgada através da presente Comunicação Comum com o fim de aumentar a 

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

Não estão incluídos no âmbito do projeto os seguintes aspetos: 

 Declarações verbais de renúncia; 

 Elementos adicionais (nem todos os Institutos consideram que os elementos adicionais estejam incluídos no 

conceito do fundo neutro); 

 Prioridade (nem todos os Institutos realizam um exame das reivindicações de prioridade); 

 Divulgação (nem todos os Institutos têm procedimentos de nulidade); 

 Número de vistas (um grande número de Institutos têm restrições legais); 

 Representações com animação por computador, representações em 3D (um grande número de Institutos têm 

restrições legais).  

 

2. 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. Os resultados de um 

estudo comparativo dos padrões de qualidade exigidos para os pedidos recebidos por via eletrónica e em suporte de 

papel podem ser encontrados no final do Anexo 1. 

 

As imagens devem ser de boa qualidade e poder ser reproduzidas. A fim de determinar os requisitos de uma 

representação gráfica correta de desenhos ou modelos, são considerados critérios a seguir apresentados.  

 

ACERCA DA UTILIZAÇÃO DAS RENÚNCIAS VISUAIS 

Definição As renúncias visuais indicam que não é reivindicada proteção nem foi concedido registo para 

algumas características do desenho ou modelo mostrado na representação. Indicam, 

portanto, aquilo que não se pretende proteger. 

Requisitos 

 

 

 

 

As renúncias visuais só são aceites quando: 

 Indicam claramente que não foi reivindicada proteção para algumas características 
do desenho ou modelo mostrado na representação.  

 São representadas de forma coerente em todas as vistas onde a renúncia aparece. 

1 

             DMCR n.º 002322644-0001 (07.02) (pegas de tachos) 

             Titular: ACTERVIS, GMBH 

 

                                                      
1 Por razões de clareza, os exemplos indicados com um “ ” são aceitáveis e os exemplos indicados com uma “ ” não são aceitáveis. 
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Recomendações / 

Diretrizes 

 
 
São preferíveis representações gráficas ou fotográficas que mostrem apenas o 
desenho ou modelo reivindicado. 
 
Contudo, podem ser utilizadas renúncias nos casos em que a representação gráfica ou 
fotográfica do desenho ou modelo contém partes do produto para as quais não é reivindicada 
proteção. Nestes casos, a renúncia visual deve ser clara e evidente: as características 
reivindicadas e as características a que se renuncia devem estar claramente diferenciadas.  
 
Recomendamos a utilização de linhas a tracejado para as renúncias visuais. Só quando 
os tracejados não podem ser utilizados por razões técnicas (por exemplo, quando são usados 
tracejados para indicar costuras em roupas ou padrões ou quando são usadas fotografias) é 
que podem ser utilizados outros tipos de renúncia: sombreamento da cor, delimitação por 
linha continua e imagem desfocada. 

a) Linhas a tracejado 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendamos a utilização de linhas a tracejado para as renúncias visuais. São usadas 
para indicar que não é reivindicada proteção para as características mostradas a tracejado. 
 
Para serem aceites, as características cuja proteção não é reivindicada devem ser 
claramente indicadas com linhas tracejadas, enquanto as partes para as quais é solicitada 
proteção devem ser indicadas com linhas contínuas. 
 

                                      
 
 
 
 
Nos casos em que as linhas a tracejado constituem uma característica do próprio desenho ou 
modelo e em que uma parte do desenho ou modelo deve ser objeto de renúncia, podem ser 
usados outros tipos de renúncia visual. 

b) Sombreado de 

cores 

 

Embora as linhas tracejadas sejam a renúncia preferível, no caso de não poderem ser 

utilizadas, o sombreado de cores pode ser uma opção. Este tipo de renúncia visual consiste 

na utilização de tons de cor contrastados para esbater as características para as quais não é 

reivindicada proteção. 

As características para as quais é reivindicada proteção devem ser muito claramente 

mostradas e ser nitidamente percetíveis, enquanto as características alvo de renúncia devem 

ser representadas num tom diferente e de uma forma que lhes confira uma aparência 

desfocada ou impercetível. 

 

 

 

c)  Linhas contínuas 

de delimitação 

Embora as linhas tracejadas sejam a renúncia preferível, no caso de não poderem ser 

utilizadas, a linha contínua de delimitação pode ser uma opção. Com este tipo de renúncia 

visual, as características cuja proteção é reivindicada devem ser claramente 

Modelo ou desenho registado BX n.º 38212-
0001 (12.16) (espelhos retrovisores) Titular: 

Interimage BV 

Modelo ou desenho registado na Hungria n.º 
D9900409-0001 (08.04) (cabo de chave de fendas) 

Titular: Cooper Industries, Inc. 

DMCR n.º 000910146-0004 (12.08) (automóveis) [parte de -]) 
 Titular: TOYOTA MOTOR CORPORATION 
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indicadas/representadas dentro da linha de delimitação, enquanto as características situadas 

fora dessa linha são consideradas objeto de renúncia e, por conseguinte, não protegidas. 

Estas linhas devem ser utilizadas com cuidado em desenhos/ fotografias, para evitar incluir 

no seu interior elementos que não fazem parte do desenho ou modelo. 

                             

 

d) Imagem 

desfocada 

Embora as linhas tracejadas sejam a renúncia preferível, no caso de não poderem ser 

utilizadas, a imagem desfocada pode ser uma opção. Este tipo de renúncia visual consiste 

em esbater as características para as quais não é reivindicada proteção e só pode ser aceite 

quando as características para as quais é reivindicada proteção se distinguem claramente 

das características alvo de renúncia (esbatidas). 

      

 

 

 

ACERCA DOS DIFERENTES TIPOS DE VISTAS 

Definição Uma vista é uma representação visual de um desenho ou modelo. Pode reproduzir o 

desenho ou modelo de acordo com diferentes pontos de observação (ângulos), em 

momentos diferentes ou em estados diferentes.  

Recomendações 

gerais  

 Na maioria dos casos, as perspetivas (ver diretrizes infra) são suficientes para 

divulgar todas as características do desenho ou modelo. Contudo, o requerente 

pode fornecer vistas complementares/adicionais, a fim de mostrar melhor as 

características do desenho ou modelo (sujeitas ao número máximo de vistas 

permitido por cada Instituto). 

 O requerente não é obrigado a apresentar um certo número ou um certo tipo de 

vistas, contanto que todas as características do desenho ou modelo possam ser 

claramente percecionadas, por exemplo, uma única vista pode ser suficiente. 

 As vistas devem pertencer a um único desenho ou modelo e cada uma deve ser 

apresentada separadamente. 

 Em caso de produtos compostos de várias partes, uma das vistas, pelo menos, 

deve mostrar o produto completo. 

Diretrizes para cada 

tipo de vista: 

É preferível a utilização de vistas de diferentes ângulos para divulgar as características 

do desenho ou modelo. Contudo, o requerente é livre de apresentar vistas 

complementares/adicionais como mencionado supra. Por conseguinte:  

DMCR n.º 000244520-0002 (12.15) (bandagens de rodas para veículos, 
pneumáticos) Titular: Nokian Tyres plc 

 

DMCR n.º 001873688-0003 (02.04)  

(solas) Titular: Mjartan s.r.o. 

Exemplo de CP6 (12.16) (grelhas de entrada 
de ar para veículos) 
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a)  Vistas de 

diferentes ângulos  

 As vistas de diferentes ângulos mostram o desenho ou modelo de acordo com diferentes 

pontos de observação (ângulos) e abrangem as seguintes vistas: vista frontal, vista superior, 

vista inferior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista posterior e perspetiva. 

Recomenda-se que o requerente apresente tantas vistas quantas necessárias para mostrar 

todas as características do desenho ou modelo. Em certos casos, uma única vista pode ser 

suficiente. 

 

                         
 
 
 

b) Ampliações de 

partes do desenho 

ou modelo 

As vistas ampliadas mostram uma parte do desenho ou modelo a uma escala alargada. 

Uma única vista ampliada é aceitável contanto que a parte ampliada já seja visível numa das 

outras vistas apresentadas e seja apresentada numa vista única separada. 

           

 

c) Posições 

alternadas 

Os desenhos ou modelos com vistas alternadas possuem um aspeto que pode ser 

modificado em diversas configurações sem adição ou remoção de partes. 

As vistas que mostram as diferentes configurações do desenho ou modelo devem ser 

mostradas separadamente. 

                                        

 

d) Vistas explodidas As vistas explodidas consistem em vistas em que as partes do produto são apresentadas 

desmontadas a fim de mostrar como se montam. 

As vistas explodidas devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que represente o 

produto montado. Todas as partes de um produto devem ser mostradas desmontadas numa 

vista única separada, próximas umas das outras e na ordem de montagem. 

                  

 

DMCR n.º 002325456-0001 (31.00) (misturadores de cozinha elétricos) Titular: KENWOOD LIMITED 

DMCR n.º 001913690-0002 (24.02) (Placas multipoços para PCR) Titular: ABGENE LIMITED 

DMCR n.º 000588694-0012 (14.03) (telemóveis com câmara) Titular: Fujitsu Mobile Communications Limited 

Desenho ou modelo registado na Croácia n.º D20110100 (24.01) (pulseiras com estimulador 
muscular) Titular: Dominik Žinić 

 



Convergence  

 
6 

Nota: Mostrar as partes explodidas numa vista adicional pode ajudar a compreender o 

desenho ou modelo. Contudo, apenas são protegidas as partes que se mantêm 

visíveis durante a utilização normal do produto.  

e) Vistas parciais Vista parcial é uma vista que mostra uma parte do produto separada. 

As vistas parciais podem ser ampliadas e devem ser combinadas com, pelo menos, uma 

vista que represente o produto montado. 

              

 

f) Vistas em corte As vistas em corte consistem em apresentar partes cortadas do produto para complementar 

as vistas de diferentes ângulos através da ilustração de uma ou várias características da 

aparência do produto, como, por exemplo, o contorno, a superfície, a forma ou a 

configuração. 

As vistas em corte devem ser, inequivocamente, vistas do mesmo desenho ou modelo e ser 

apresentadas em conjunto com outras vistas tradicionais como, por exemplo, as vistas de 

diferentes ângulos. Note-se que não são permitidas representações contendo indicações 

técnicas, como, por exemplo, linhas axiais, cotagens (dimensões), números, etc. 

               

 

Nota: A adição de vistas em corte pode ajudar a compreender o desenho ou modelo. 

Contudo, apenas são protegidas as partes que se mantêm visíveis durante a utilização 

normal do produto.  

g) Sequência de 

imagens (desenho 

ou modelo 

animado) 

 A sequência curta de imagens é utilizada para mostrar um único desenho ou modelo 

animado em diferentes momentos, numa progressão claramente compreensível. Isto aplica-

se a um ícone animado (desenho ou modelo que consiste numa sequência) ou a uma 

interface gráfica animada de utilizador (desenho ou modelo de uma interface). Para ser 

aceite: 

A sequência de imagens deve estar relacionada visualmente (deve ter características em 

comum), sendo da responsabilidade do requerente numerar as vistas de tal forma que 

forneçam uma perceção clara do movimento/progressão. 

 

 

DMCR n.º 001385926-0001 (09.03) (Filtros de ar, suportes para filtros de ar, para motores) Titular: BMC S.r.l. 

Desenho ou modelo registado em Espanha n.º I0152702-D (01.01) (Bolachas) Titular: CUETARA, S.L. 

DMCR n.º 2085894-0014 (14.04) (Visualizações animadas no ecrã) Titular: NIKE Innovate C.V. 
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h) Combinação de 

diversos meios de 

representação 

visual 

Recomenda-se que os desenhos ou modelos sejam representados utilizando um 

único formato visual (desenho ou fotografia), a fim de evitar mostrar aspetos que 

contribuam para uma impressão geral diferente. 

Quando são utilizadas representações múltiplas de um desenho ou modelo, estas devem 

referir-se clara e obviamente ao mesmo desenho ou modelo e ser coerentes ao comparar as 

características representadas. 

    

 

 
ACERCA DO FUNDO NEUTRO 

 Para avaliar se um fundo é neutro, devem ser tidos em consideração os aspetos a seguir 
indicados.  

a) Requisitos relativos 

às cores 
 Uma cor única ou predominante no fundo é sempre aceitável, contanto que realce 

as cores do desenho ou modelo. 

 O fundo de cor com gradação/ou com mais de uma cor é aceitável se o desenho ou 

modelo for claramente discernível. 

                            

 

b) Requisitos 

relativos ao 

contraste 

 Todas as características do desenho ou modelo devem ser claramente visíveis. 

 O contraste é considerado insuficiente quando as cores do fundo e do desenho ou 
modelo são semelhantes e se confundem parcialmente entre si (isto é, não é claro 
onde termina o produto e começa o fundo). 

 Por vezes, um fundo mais escuro pode ajudar quando o desenho ou modelo é 
claro, ou vice-versa. 

                                          

 DM registado BX n.º 8895-00 (25.03)  
(barraca) Titular: Herman Lankwarden 

 

DM registado na Áustria 
atualmente caducado 

n.º 17471999 (01.01) (Gelado de 
chupar) Titular: Schöller 

Lebensmittel GMBH & O. KG 

 

Desenho ou modelo registado em 
França n.º 955805-0005 (09.07) 
(tampa de frasco de perfume) 

Titular: SNIC SARL 

Exemplo do PC6 (21.01) (Veículos [brinquedos]) 

Exemplo de CP6 (01.01) 

(bolos) 

DM registado em Portugal e atualmente 
caducado n.º 420-0006 (06.01) (cadeiras) 

titular: Abril Mobiliário 
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c) Requisitos relativos 

às sombras e aos 

reflexos 

 As sombras ou os reflexos são aceitáveis contanto que todas as características do 
desenho ou modelo sejam visíveis. 

 As sombras ou os reflexos são inaceitáveis quando o objeto da proteção do 
desenho ou modelo, em qualquer uma das vistas apresentadas, não pode ser 
determinado sem ambiguidades. Esta situação pode ocorrer quando o contraste de 
cor com o desenho ou modelo é limitado, e/ou as sombras interferem com o 
desenho ou modelo ou escondem partes do mesmo, ou distorcem o contorno do 
mesmo. 

                                                  

 

 
 
IMPLEMENTAÇÃO 
 
À semelhança de práticas comuns anteriores, a presente Prática Comum produzirá efeitos no prazo máximo de três 

meses a contar da data da sua publicação.  O quadro a seguir apresenta mais pormenores sobre a aplicação da 

presente Prática Comum. 

 

Os Institutos responsáveis pela implementação podem optar por publicar informações complementares nos seus sítios 

Web. 

No momento da redação do presente documento, os Institutos que decidiram implementar a Prática Comum eram: BG, 

BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PL, PT, RO, SI, SK, TR, UK e EUIPO. 

Os seguintes Institutos da UE apoiam a Prática Comum, mas não a implementam de momento: AT, FI, HU, MT e SE. 

 No momento da publicação, uma minoria de Institutos terá restrições legais em partes específicas da Prática Comum, 

que irão constituir um impedimento para a sua implementação na íntegra. Em especial, no caso das renúncias: 

Estónia; no caso dos tipos de vistas: Noruega (vistas parciais), Croácia (vistas em corte) e Eslovénia (vistas em corte). 

No momento da publicação, o Instituto Checo não implementará a parte da Prática Comum relativa à sequência de 

imagens. 

 

 

 

 

 

 

Desenho ou modelo registado na Dinamarca 
n.º 201300057 (12.11) (Bicicleta de carga) 

Titula) Titular: 3PART A/S 

Exemplo de CP6 (11.02) (jarras de flores 
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3.1 INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO 

LISTA DOS INSTITUTOS RESPONSÁVEIS PELA IMPLEMENTAÇÃO, DATA DE IMPLEMENTAÇÃO E PRÁTICA DE 

IMPLEMENTAÇÃO  

 

Síntese da implementação da Prática Comum 

Instituto 
Data de 

implementação 

 

A Prática Comum será aplicável a: 

 

Pedidos pendentes à data 
de implementação 

Pedidos apresentados após a 
data de implementação 

BG 15.07.2016  X 

BX 15.04.2016 X X 

CY 15.07.2016  X 

CZ 15.07.2016  X 

DE 15.07.2016  X 

DK 15.04.2016  X 

EE 15.07.2016  X 

ES 15.04.2016  X 

FR 15.07.2016  X 

GR 15.04.2016  X 

HR 15.04.2016  X 

IE 15.04.2016 X X 

IS 15.04.2016  X 

IT 15.07.2016  X 
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LT 15.04.2016  X 

LV 15.07.2016  X 

NO 15.04.2016 X X 

PL 15.04.2016  X 

PT 15.07.2016 X X 

RO 15.07.2016  X 

SI 15.07.2016  X 

SK 15.04.2016 X X 

TR 15.04.2016  X 

UK 15.04.2016 X X 

EUIPO 15.04.2016 X X 
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ANEXO: 

PRINCÍPIOS DA PRÁTICA COMUM 
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Princípios da Prática Comum  

Programa de Convergência  

CP 6. Representações gráficas de um desenho ou modelo 

 

PT 
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1. OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO 

 

Este documento será a referência para os Institutos nacionais e regionais de PI da UE (a seguir 

referidos como «Institutos»), associações de utilizadores, requerentes e representantes em 

matéria de prática comum dos requisitos aplicáveis à representação gráfica de desenhos ou 

modelos. 

 

Estes requisitos abrangem a utilização de renúncias visuais, o uso de diferentes tipos de vistas e 

a reprodução de um desenho ou modelo sobre um fundo neutro. Além disso, este documento 

também fornece recomendações para melhorar a compreensão dos requerentes no que respeita 

à melhor reprodução dos seus desenhos ou modelos, bem como uma visão geral dos padrões de 

qualidade dos Institutos relativamente aos pedidos de registo de desenhos ou modelos recebidos 

por via eletrónica e em papel. 

 

As diretrizes seguintes dizem respeito unicamente a procedimentos de exame e não se 

destinam a aconselhar sobre o âmbito da proteção de um desenho ou modelo ao abrigo da 

legislação nacional ou comunitária. 

 

2. ÂMBITO DO PROJETO 

 

O âmbito do projeto PC6 inclui: 

 

- Uma análise da utilização de renúncias visuais: este objetivo visa harmonizar a prática 

relativa à utilização de renúncias visuais como meio de indicar características para as quais a 

proteção não é reivindicada. 

 

- Uma análise de tipos de vistas: este objetivo visa harmonizar a prática respeitante aos tipos 

de vistas que podem ser aceites pelos Institutos e os requisitos a estabelecer, a fim de 

representar corretamente desenhos ou modelos num pedido de registo. Visa também 

determinar se uma combinação de fotografias e desenhos é permitida na representação de 

um desenho ou modelo. 

 

- Uma análise dos requisitos para fundo neutro: este objetivo visa definir os requisitos 

necessários para determinar quando um fundo é considerado neutro. 

 

- Um exercício de avaliação comparativa relativo aos formatos de vistas: este exercício 

visar criar uma visão geral dos padrões de qualidade dos Institutos para pedidos de desenhos 
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ou modelos recebidos por via eletrónica e em suporte de papel. Além disso, visa desenvolver 

recomendações relativamente às representações de desenhos ou modelos depositadas sob a 

forma de desenhos e/ou fotografias. 

 

Os quatro objetivos diferentes são representados na figura seguinte: 

 

 

Projeto de Convergência em matéria de Desenhos ou Modelos 

(PC6) 

Representação 

gráfica de 

desenhos ou 

modelos 

Objetivo 1: Elementos de renúncia 

Objetivo 2: Tipos de vistas 

Objetivo 3: Fundo neutro 

Objetivo 4: Formato das vistas 

[limitado às recomendações gerais e ao 

exercício de avaliação comparativa] 

 
Figura 1 - PC6 Âmbito 

 

 

Os seguintes aspetos não estão incluídos no âmbito do projeto: 

- Declarações verbais de renúncia. 

- Elementos adicionais. 

- Prioridade (nem todos os Institutos realizam um exame dos pedidos de prioridade). 

- Divulgação (nem todos os Institutos têm procedimentos de nulidade). 

- Número de vistas (uma série de Institutos têm restrições legais). 

- Representações com animação por computador, representações em 3D (uma série de 

Institutos têm restrições legais). 

- A implementação de uma prática comum própria em nome dos Institutos. 

- Atualização das diretrizes e manuais dos Institutos. Isto seguirá os procedimentos internos 

dos Institutos que procedam à implementação. 
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- As alterações legislativas em nome dos Institutos. 

- A Prática Comum e a Comunicação Comum (ou Comunicações Comuns) explicarão apenas 

a Prática Comum criada e aprovada pelo Grupo de Trabalho. A descrição das restrições 

legais que impeçam a implementação não será incluída. As práticas dos Institutos que não 

aderem à prática comum não serão descritas. 

 

3. A PRÁTICA COMUM 

 

3.1. Objetivo 1 - Utilização de renúncias visuais 

 

Uma análise abrangente das práticas dos Institutos relativas às renúncias visuais mostrou que 

antes de este projeto ter sido lançado não existia qualquer forma consistente e unificada de 

utilizar renúncias visuais num pedido de registo de desenho ou modelo. 

 

Esta análise confirmou que, apesar do facto de a maioria dos Institutos aceitar renúncias visuais 

num pedido de registo de um desenho ou modelo, não existiam regras/requisitos claros e 

harmonizados que ajudassem os requerentes a divulgar seus desenhos ou modelos 

corretamente. Esta situação deu origem a uma má compreensão da finalidade das renúncias 

visuais por parte dos examinadores. 

 

Para solucionar esta incongruência ao nível das práticas no seio da UE, e tendo em conta a 

importância da divulgação adequada do desenho ou modelo para a determinação do âmbito da 

proteção, este capítulo sobre renúncias visuais inclui: 

 

- A definição de um desenho ou modelos e a definição de renúncias visuais. 

 
- Requisitos gerais para a aceitabilidade de renúncias visuais. 

 
- Recomendações gerais para todos os tipos de renúncias visuais abrangidas por este 

documento. 

 
- Diretrizes para os diversos tipos de renúncia visual. Estas incluem: 

 

- Uma definição de cada tipo de renúncia visual. 

- Requisitos para aceitar cada tipo de renúncia visual. 

- Exemplos. 
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A estrutura proposta consta do gráfico abaixo: 

 

Figura 2 - Estrutura do capítulo sobre renúncias visuais 

 
 

3.1.1 Definições 

 

a) Definição de um desenho ou modelo: «Desenho ou modelo» designa a aparência da totalidade 

ou de uma parte de um produto, resultante das características, nomeadamente de linhas, 

contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação - 

artigo 1.º da Diretiva 98/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, 

relativa à proteção legal de desenhos e modelos. 

 

b) Definição de renúncias visuais: as renúncias visuais indicam que não foi reivindicada proteção 

nem foi concedido registo para algumas características do desenho ou modelo mostrado na 

representação. Indicam, portanto, aquilo que não se pretende proteger. Isto pode ser obtido: 

 

- excluindo com linhas tracejadas, imagem desfocada ou sombreamento da cor as 

características do desenho ou modelo para o qual a proteção não é reivindicada; ou 

- incluindo  numa linha continua delimitadora as características do desenho ou modelo para 

o qual é solicitada proteção, tornando-se assim claro que não é reivindicada proteção para 

as características situadas fora das linhas de  delimitação. 

 

3.1.2 Requisitos gerais 

 

Apresentam-se a seguir os requisitos gerais que devem ser cumpridos por todos os tipos de 

renúncias visuais: 

 

a) As renúncias visuais só são aceites quando indicam claramente que não foi reivindicada 

proteção para algumas características do desenho ou modelo mostrado na representação. 

1.Definições 
2. Requisitos 
Gerais para a 
aceitabilidade 

3. 
Recomendações 

gerais 

4. Para cada tipo 
de renúncia: 

•Definição 

•Requisitos. 

•Exemplos. 



Convergence  

 
19 

 

b) Para ser aceite, quando o desenho ou modelo é representado em mais do que uma vista, a 

renúncia visual deve ser coerente em todas as vistas onde aparece. Por exemplo: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

DMCR n.º 001282545-0001 (12.06) (barcos a motor)  

Titular: Bombardier Recreational Products Inc.  

 

 

 

 

 

DMCR n.º 002322644-0001 (07.02) (pegas de tachos) 

Titular: ACTERVIS, GMBH 

   Exemplo 1 - Utilização consistente de renúncias visuais 

 

3.1.3 Recomendações gerais 

 

As recomendações gerais que se seguem visam ajudar os requerentes a representar 

corretamente os seus desenhos ou modelos utilizando renúncias. Estas recomendações são 

aplicáveis a todos os tipos de renúncias: 

 

a) São preferíveis representações gráficas ou fotográficas que mostrem apenas o desenho ou 

modelo reivindicado. 
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b) No entanto, para compreender as características do desenho ou modelo para as quais se 

solicita proteção, pode ser útil mostrar o desenho ou modelo inserido no contexto. Em tais casos, 

pode ser necessário utilizar renúncias visuais. 

 

c) Utilização correta: 

 

- A renúncia visual deve ser clara e evidente na representação do desenho. A distinção 

entre as características reivindicadas e as características a que se renuncia deve ser clara. 

 

 

  

 

 

DMCR n.º 150297-0001 (02.04) (calçado) [parte de ]) 

 Titular: Salomon SAS 

  

Registo internacional n.º DM/078504  

(12.08) (veículos) Titular: DAIMLER AG  

 DAIMLER AG 

Exemplo 2 - Distinção clara entre as características reivindicadas e objeto de renúncia 

 

- A renúncia visual deve ser explícita quando vista no contexto do desenho ou modelo como 

um todo. 

 

- Quando as representações do desenho ou modelo são desenhadas, recomendamos a 

utilização de linhas a tracejado para as renúncias visuais. 

 

- Contudo, nos casos em que os tracejados não podem ser utilizados por razões técnicas 

(por exemplo, quando são usados tracejados para indicar costuras em roupas ou padrões; 

ou quando são usadas fotografias), recomenda-se a utilização de sombreamento da cor, 

linhas contínuas de delimitação ou imagem desfocada. 

 

d) Quando usar: 

 

Recomenda-se a utilização de renúncias visuais nos casos em que a representação gráfica ou 

fotográfica do desenho ou modelo contém partes do produto para o qual não é reivindicada 

proteção. 
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DMCR n.º 002182238-0002 (26.03) (candeeiros de 

iluminação pública) Titular: Stanisław Rosa trading as 

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA 

  

Desenho ou modelo comunitário caducado n.º 000030606-0003 

(14.03) sistema de teclas-chave para telemóveis)  

Titular: Nokia Corporation  

Exemplo3 - Vistas úteis para mostrar o contexto 

 

3.1.4 Diretrizes para os diversos tipos de renúncia visual 

 

a) Linhas a tracejado 

Definição: As linhas a tracejado consistem em traços compostos por pontos ou traços (ou uma 

combinação de ambos) e são usadas para indicar que não é reivindicada proteção para as 

características mostradas através do tracejado. 

Uma renúncia visual, que consiste em linhas a tracejado, é habitualmente combinada com linhas 

contínuas. 

Requisitos: Para serem aceites, as características para as quais não é solicitada proteção devem 

ser claramente indicadas com linhas a tracejado, enquanto as partes para as quais é pedida 

proteção devem ser indicadas com linhas contínuas. 
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Modelo ou desenho registado BX n.º 38212-0001 (12.16) 

(espelhos retrovisores) Titular: Interimage BV 

  

Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 2013 00070 

(20.02) (componentes de dispositivo de armazenagem, 

exposição, posicionamento e distribuição de bens) Titular: 

Brynild Gruppen AS 

  

 

 

 

 

 

Nota: Nos casos em que as linhas a tracejado constituem uma característica do próprio desenho 

ou modelo (como, por exemplo, as costuras em roupas), essa situação deve ficar clara na 

representação. Nesses casos, pode ser útil apresentar, por exemplo, uma vista ampliada.  

 

Desenho ou modelo registado em França n.º 911104-0021 (02.02) (Bolsa de suporte de saco de urina) 

Titular: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

Modelo ou desenho registado na Hungria n.º D9900409-0001 (08.04) (cabo de chave de parafusos) Titular: Cooper Industries, Inc. 

Exemplo 4 - Linhas a tracejado 

Exemplo 5 - Linhas a tracejado como característica de um desenho ou modelo (como as costuras em roupas) 
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Nota: Nos casos em que as linhas a tracejado constituem uma característica do próprio desenho 

ou modelo e em que uma parte do desenho ou modelo tem de ser objeto de renúncia, pode ser 

usada qualquer um dos restantes tipos de renúncia visual, como o sombreamento da cor, a 

imagem desfocada ou as linhas contínuas de delimitação. 

 

 

Desenho ou modelo registado em França n.º 911104-0021 (02.02) (bolsa de suporte de saco de urina) 

Titular: MULLIEZ FRERES SA SOCIETE INDUSTRIELLE 

Exemplo 6 - Utilização de outros tipos de renúncia quando as linhas a tracejado constituem uma característica de um 

desenho ou modelo (como as costuras em roupas) 

b) Imagem desfocada 

Definição: A imagem desfocada é um tipo de renúncia visual que consiste em esbater as 

características para as quais não é reivindicada proteção em desenhos ou fotografias de um 

pedido de desenho ou modelo. 

Requisitos: A imagem desfocada só pode ser aceite quando as características para as quais é 

reivindicada proteção se distinguem claramente das características alvo de renúncia 

(desfocadas). 

 
DMCR n.º 000244520-0002 (12.15) (bandagens de rodas para veículos, pneumáticos) Titular: Nokian Tyres plc 

 Exemplo 7 - Utilização correta da imagem desfocada 
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c) Sombreado de cores 

Definição: O sombreado de cores é um tipo de renúncia visual que consiste na utilização de tons 

de cor contrastados para esbater as características para as quais não é reivindicada proteção em 

desenhos ou fotografias de um pedido de desenho ou modelo. 

Requisitos: Com o sombreado de cores, as características para as quais é reivindicada proteção 

devem ser muito claramente mostradas e tornar-se nitidamente percetíveis, enquanto as 

características alvo de renúncia devem ser representadas num tom diferente e de uma forma que 

lhes confira uma aparência sombreada ou impercetível. 

  

 

 

 

DMCR n.º 000910146-0004 (12.08) (Automóveis) (parte de - )  
Titular: TOYOTA MOTOR CORPORATION 

Exemplo 8 - Utilização correta do sombreado de cores 

d) Linhas contínuas de delimitação 

Definição: As linhas contínuas de delimitação são um tipo de renúncia visual utilizado em 

desenhos ou fotografias de um pedido de desenho ou modelo para indicar que não é reivindicada 

proteção das características não incluídas dentro dessas linhas.  

 

 

 

 
DMCR n.º 002182238-0002 (26.03) (candeeiros de iluminação pública) Titular: 

Stanisław Rosa trading as Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA 

DMCR n.º 001873688-0003 (02.04) (Solas)  

Titular: Mjartan s.r.o. 

Exemplo 9 - Utilização correta das linhas contínuas de delimitação 
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Requisitos: Para serem aceites, as características cuja proteção é reivindicada devem ser 

claramente indicadas/representadas dentro da linha contínua de delimitação, enquanto as 

características situadas fora dessa linha são consideradas objeto de renúncia e, por conseguinte, 

não protegidas. 

Recomendação: As linhas contínuas de delimitação devem ser utilizadas em 

desenhos/fotografias de forma clara e rigorosa para evitar incluir no seu interior elementos que 

não fazem parte do desenho ou modelo. Por exemplo: 

 

 

 

 

 

Exemplo do PC6 (12.16) (grelhas de entrada 

de ar para veículos) 

  

Exemplo do PC6 (14.01) (braço de gira-discos) 

Exemplo 10 - Utilização incorreta das linhas contínuas de delimitação 

3.2. Objetivo 2 - Tipos de vistas 

O requerente deve apresentar os tipos de vistas consideradas adequadas para uma divulgação 

clara, completa e pormenorizada do desenho ou modelo. Se nem todas as características do 

desenho ou modelo puderem ser exibidas numa única vista, o requerente pode apresentar vistas 

adicionais que sejam necessárias para esse efeito, no respeito pelo número máximo de vistas 

permitidas por cada Instituto. 

A informação que se segue visa ajudar os requerentes a depositar corretamente um pedido de 

desenho ou modelo, apresentando o tipo adequado de vista, e facilitar simultaneamente o 

trabalho dos examinadores do desenho ou modelo. O presente capítulo sobre tipos de vistas 

contém o seguinte: 
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- Uma definição de vista; 

- Uma descrição das possíveis formas/meios disponíveis de os requerentes apresentarem 

os seus desenhos ou modelos; 

- Recomendações gerais para todos os tipos de vistas abrangidas por este documento; e 

- Diretrizes para cada tipo de vista. Estas incluem: 

 
- Uma definição de cada tipo de vista; 

- Requisitos para a admissibilidade de cada tipo de vista; 

- Recomendações para a apresentação de cada tipo de vista (se aplicável). 

- Exemplos: 

 

 A estrutura proposta consta do gráfico abaixo: 

 

Figura 3 - Estrutura do Capítulo sobre tipos de vistas 

 

3.2.1 Definição de vista 

 

Uma vista é uma representação visual de um desenho ou modelo. Pode reproduzir o desenho ou 

modelo de acordo com diferentes pontos de observação (ângulos) ou em momentos diferentes ou 

ainda em estados diferentes. 

 

3.2.2 Formas/meios de representação 

 

A representação do desenho ou modelo poder ser apresentada sob a forma de: 

a) Desenhos 

b) Fotografias 

c) Quaisquer outros meios de representação visual aceites pelos Institutos. 

1) Definição 
de vista 

2) 
Formas/meios 

de 
representação 

3) 
Recomendações 

gerais 

4) Para cada tipo 
de vista: 

- Definição 

- Requisitos 

-Recomendações 
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3.2.3 Recomendações gerais para todos os tipos de vistas 

 

As recomendações gerais que se seguem visam ajudar os requerentes a representar 

corretamente os seus desenhos ou modelos utilizando tipos de vistas. Estas recomendações são 

aplicáveis a todos os tipos de vistas: 

a) É da responsabilidade do requerente exibir as características do desenho ou modelo da forma 

mais completa possível, sendo mais provável consegui-lo com a utilização de vistas de diferentes 

ângulos do desenho ou modelo. Contudo, o requerente pode fornecer vistas 

complementares/adicionais, a fim de mostrar melhor as características do desenho ou modelo. 

b) O requerente não é obrigado a apresentar um certo número ou um certo tipo de vistas, 

contanto que todas as características do desenho ou modelo possam ser claramente 

percecionadas pela (s) representação (ões) apresentada (s); por exemplo, pode ser suficiente 

uma única vista: 

 

 

  

 

 

DMCR n.º 002324756-0001 (06.01) (mobiliário de assento) 

Titular: Axmann Investment GmbH 

  

DMCR n.º 002327015-0001 (12.11) (quadros de 
bicicleta)   

Titular: Marcin, Kacper Hajek 

Exemplo 11 - Vista suficiente 

c) As vistas devem pertencer a um único desenho ou modelo. 

d) Os requerentes podem apresentar uma ou mais vistas do desenho ou modelo. Cada vista deve 

ser apresentada separadamente. 

e) Em caso de produtos compostos de várias partes, uma das vistas, pelo menos, deve mostrar o 

produto completo. 
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3.2.4 Diretrizes para cada tipo de vista. 

 

O projeto inclui os seguintes tipos de vistas: 

 

a)  Vistas de diferentes ângulos. 

b) Ampliações de partes do desenho ou modelo. 

c) Posições alternadas. 

d) Vistas explodidas. 

e) Vistas parciais. 

f) Vistas em corte. 

g) Sequência de imagens. 

h) Combinação de diversos meios de representação visual. 

 

a)  Vistas de diferentes ângulos 

 
Definição: As vistas de diferentes ângulos mostram o desenho ou modelo de acordo com 

diferentes pontos de observação (ângulos) e abrangem as seguintes vistas: vista frontal, vista 

superior, vista inferior, vista lateral direita, vista lateral esquerda, vista posterior e perspetiva. 
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                                                        DMCR n.º 002325456-0001 (31.00) (Misturadores de cozinha elétricos) 

                                                                                                 Titular: KENWOOD LIMITED 

                                                                         

 
 

 
Recomendações: Recomenda-se que o requerente apresente tantas vistas quantas necessárias, 

com vista a mostrar todas as características do desenho ou modelo - no respeito pelo número 

máximo de vistas permitido por cada Instituto. Em certos casos, uma única vista pode ser 

suficiente. 

 

 

 

 

 

b) Ampliações de partes do desenho ou modelo. 

 

Definição: As vistas ampliadas mostram uma parte do desenho ou modelo a uma escala 

alargada. 

 

DMCR n.º 002319392-0001 (25.04) (bancos [tamboretes]) 

Titular: CDH GROUP (société par actions simplifiée) 

DMCR n.º 002327015-0001 (12.11) (quadros de bicicleta)  

Titular: Marcin, Kacper Hajek 

Exemplo 13 - Vista suficiente 

 

Exemplo 12 - Vistas em diferentes ângulos 
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Requisitos: 

- Uma única vista ampliada é aceitável contanto que a parte ampliada já seja visível numa 

das outras vistas apresentadas. 

- A vista que mostra a parte ampliada do desenho ou modelo deve ser apresentada numa 

vista única separada. 

 

   DMCR n.º 001913690-0002 (24.02) (placas multipoços para PCR) Titular: ABGENE LIMITED  

Exemplo 14 - Aceitável (vistas diferentes) 

                                 

 
 

 

c) Posições alternadas 

Definição: Os desenhos ou modelos representados por vistas alternadas possuem um aspeto 

que pode ser modificado em diversas configurações sem adição ou remoção de partes. 

Exemplo do PC6 (32.00) (Padrões de superfície) 

 

 Exemplo 15 - Inaceitável (mesma vista) 
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Estes desenhos ou modelos possuem fases predefinidas de utilização, correspondendo cada uma 

delas a uma posição alternada. Em certos casos, configurações diferentes podem dar origem a 

produtos diferentes, como é o caso de um saco convertível numa toalha (ver exemplo 16). 

Requisitos: 

- As vistas que mostram as diferentes configurações do desenho ou modelo são aceitáveis 

contanto que nenhuma parte seja adicionada ou removida. 

- As vistas que mostram as diferentes configurações do desenho ou modelo devem ser 

mostradas separadamente. 

 

                               

 

DMCR n.º 002257493-0001 (25.02) (Construções de telhados) Titular: Glazing Vision Ltd 

 

 

 

                                                                     

 

DMCR n.º 000588694-0012 (14.03) (Telemóveis) Titular: Fujitsu Mobile Communications Limited 
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DMCR n.º 002319814-0001 (06.06) (mobiliário de lazer) Titular: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KAREX Krzysztof Karpiński 

 

                                           

 

DMCR n.º 002329938-0001 (06.01) (cadeiras [assentos]) Titular: Stechert Stahlrohrmöbel GmbH 

 

 

Desenho ou modelo registado na Croácia n.º D20110100 (03.01) (sacos com toalha e bolsa) Titular: KO- 

ART proizvodni, uslužno-servisni i trgovački obrt 

Exemplo 16 - Posições alternadas aceitáveis (vistas diferentes) 
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DMCR n.º 002257493-0001 (25.02) (construções de telhados)  
Titular:Glazing Vision Ltd.   

 

 

DMCR n.º 000588694-0012 (14.03) (telemóveis) Titular: Fujitsu Mobile  

Communications Limited 

Exemplo 17 - Posições alternadas inaceitáveis (as fases predefinidas de utilização do desenho ou modelo são mostradas 

na mesma vista) 
 

d) Vistas explodidas 

 
 
Definição: As vistas explodidas consistem em vistas em que as partes do produto são 

apresentadas desmontadas a fim de mostrar como se montam. 

 

Requisitos: 

 
- As vistas explodidas devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que represente o 

produto montado (ver exemplo 18 - vista n.º 2 combinada com vista n.º 1). 

- Nessas vistas, todas as partes de um produto devem ser mostradas desmontadas numa 

vista única separada (ver exemplo 18 - vista n.º 2) 

- As partes desmontadas devem ser mostradas próximas umas das outras e na ordem de 

montagem (ver exemplo 18 - vista n.º 2). 
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Vista n.º 1 Montado  Vista n.º 2 Explodida 

                                                                                   

DMCR n.º 001847468-0003 (09.03) (embalagens) Titular: Josefa Colls Llobet 

                      

Desenho ou modelo registado na Croácia n.º D20110100 (24.01) (pulseiras com estimulador muscular) Titular:  Dominik Žinić 

 

 

DMCR n.º 001385926-0001 (09.03) (recipientes para bebidas) Titular: Mocktail Beverages, Inc. 

Exemplo 18 - Vistas explodidas 

Nota: Mostrar as partes explodidas numa vista adicional pode ajudar a compreender o desenho 

ou modelo. Contudo, a adequação da utilização de vistas explodidas para representar o desenho 

ou modelo deve cumprir as limitações previstas pelo direito nacional ou europeu no que respeita à 

proteção das partes não visíveis ou parcialmente visíveis de um produto durante a utilização. 
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e) Vistas parciais (vistas fragmentárias) 

Definição: Vista parcial é uma vista que mostra uma parte do produto separada. A vista parcial 

pode ser ampliada. 

Requisitos: 

- As vistas parciais devem ser combinadas com, pelo menos, uma vista que represente o 

produto montado (as diferentes partes têm de ser conectadas entre si) (ver exemplo 19, 

vistas n.ºs 2, 3 e 4 combinadas com a vista n.º 1). 

 
Vista do produto montado n.º 1 

 
 

Vista parcial n.º 2 Vista parcial n.º 3 Vista parcial n.º 4 

 

DMCR n.º 001385926-0001 (09.03) (filtros de ar, suportes para filtros de ar, para motores)   

Titular: BMC S.r.l. 

Exemplo 19 - Vistas parciais 

 

- Os Institutos que aceitam um conjunto de artigos como sendo um produto único são livres 

de aplicar os mesmos requisitos. 
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f) Vistas em corte 

 

Definição: As vistas em corte consistem em apresentar partes cortadas do produto para 

complementar as vistas de diferentes ângulos através da ilustração de uma ou várias 

características da aparência do produto, como, por exemplo, o contorno, a superfície, a forma ou 

a configuração. 

 
Requisitos: 

 
-  Não são aceites representações contendo indicações técnicas, como, por exemplo, linhas 

axiais, cotagens (dimensões), números, etc. 

- A vista em corte deve pertencer, sem qualquer ambiguidade, ao mesmo desenho ou modelo. 

- As vistas em corte não devem ser apresentadas sem o acompanhamento de outras vistas 

tradicionais como, por exemplo, as vistas de diferentes ângulos. 

 

            

Desenho ou modelo registado em Espanha n.º I0152702-D (01.01) (bolachas) Titular: CUETARA, S.L.  

 

 

 

Desenho ou modelo registado no Benelux n.º 38478-0002 (23.02) (Bacias) Titular: Maan Amsterdam Holding BV 

Exemplo 20 - Vistas em corte 

 

Nota: A adição de vistas em corte pode ajudar a compreender o desenho ou modelo. Contudo, a 

adequação da utilização de vistas explodidas para representar o desenho ou modelo deve cumprir 

as limitações previstas pelo direito nacional ou europeu no que respeita à proteção das partes não 

visíveis ou parcialmente visíveis de um produto durante a utilização. 
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g) Sequência de imagens (desenho ou modelo animado) 

 

Definição: As imagens colocadas em sequências curtas são utilizadas para mostrar um único 

desenho ou modelo animado em diferentes momentos, numa progressão claramente 

compreensível. Isto aplica-se a: 

- Um ícone animado (desenho ou modelo que consiste numa sequência) 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DMCR n.º 2085894-0014 (14.04) (visualizações animadas no ecrã) Titular: NIKE Innovate C.V. 

 

DMCR n.º 001068001-0002 (14.04) (ícones animados, visualizações de ecrã) Titular: Deutsche Telekom AG 

Exemplo 21 - Ícones animados aceitáveis   
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Requisitos: 

- Em princípio, todas as vistas de um ícone animado ou de uma interface gráfica animada de 

utilizador têm de estar relacionadas visualmente, o que significa que devem possuir 

características comuns. 

- É da responsabilidade do requerente numerar as vistas de tal forma que forneçam uma 

perceção clara do movimento/progressão. 

 
Nota: Um vídeo clip é uma das potenciais formas de representar esses desenhos ou modelos 

(uma vez que permite ver a sequência do movimento e apreciá-la visualmente), embora ainda não 

estejam disponíveis os meios técnicos necessários à apresentação de um desenho ou modelo 

através de um vídeo clip 

 

h) Combinação de diversos meios de representação visual 

 

Recomendação: 

Os desenhos ou modelos devem ser representados utilizando um único formato visual (desenho 

ou fotografia), a fim de evitar mostrar aspetos que contribuam para uma impressão geral diferente. 

Quando são utilizadas representações múltiplas de um desenho ou modelo, estas devem referir-

se clara e obviamente ao mesmo desenho ou modelo e ser coerentes ao comparar as 

características representadas. 

DMCR n.º 001282388-0031 (14.04) (interfaces gráficas animadas de utilizador para um ecrã de visualização ou parte dele) Titular: Sony 

Corporation 

Exemplo 22 - Interfacegráfica animada de utilizador   
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Exemplo do PC6 (21.01) (Veículos [brinquedos]) 

Exemplo 23 - Combinação inaceitável 

 

3.3. Objetivo 3 - Fundo neutro 

Uma análise exaustiva das práticas dos Institutos no que respeita ao fundo neutro permitiu 

concluir que, embora os Institutos exigissem que os pedidos de desenhos ou modelos fossem 

reproduzidos num fundo neutro, não existia entre estes qualquer abordagem comum quanto à 

interpretação da noção de fundo neutro. Esta situação impediu o estabelecimento de requisitos 

claros e harmonizados destinados a ajudar os requerentes a representar seus desenhos ou 

modelos corretamente em fundo neutro em toda a UE. 

Por conseguinte, para avaliar se um fundo é neutro, há que considerar os seguintes aspetos: as 

cores, o contraste e as sombras. 

 

Figura 4 - Estrutura do Capítulo sobre fundo neutro 

 
 
 
 
 
 

1) Cores 
2) 

Contraste 
3) 

Sombras 
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3.3.1 Requisitos relativos a um fundo colorido 

 

a) Uma cor única ou predominante no fundo é sempre aceitável, contanto que realce as cores do 

desenho ou modelo. 

 

 

 

 

 

Desenho ou modelo registado na Áustria atualmente caducado n.º 17471999 

(01.01) (gelado de chupar) Titular: Schöller Lebensmittel GMBH & O. KG 

DMCR n.º 001390298-0001 (15.05) (máquinas de lavar 

[parte de -]) Titular: BSH Hausgeräte GmbH 

Exemplo 24 - Fundo de cor única aceitável 

 

Exemplo do PC6 (09.02) (bidões) Exemplo do PC6 (22.05) (iscos para pesca) 

Exemplo 25 - Fundo de cor única inaceitável  

 

DMCR m.º 002333484-0001 (roupa de desporto)  

Titular: La Hoya Lorca - Club de fútbol 

Desenho ou modelo registado na Grécia atualmente 
caducado n.º 20040600136-0001 (11.01) 

 (pulseira) Titular: Maria Mantzagrioti Meimaridi 

Exemplo 26 - Fundo de cor predominante aceitável 
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Exemplo do PC6 (01.01) (bolos) 

Exemplo 27 - Fundo de cor predominante inaceitável 

b) O fundo de cor com gradação/ou com mais de uma cor é aceitável se o desenho ou modelo for 

claramente discernível. 

 

Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 2013 00008 

(23.01) (torneiras) Titular: Line Nymann, Emilie Kampmann, 

Nadja Ibsen, Pernille Hinborg 

DMCR n.º 001387476-0001 (09.01) (garrafas)  

Titular: Vandemoortele Lipids, naamloze vennootschap  

 

Desenho ou modelo registado em França n.º 955805-0005 (09.07)  

(tampa de frasco de perfume) Titular: SNIC SARL  

Exemplo 28 - Fundo de cor com gradação/ou com mais de uma cor aceitável 
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3.3.2 Requisitos relativos ao contraste 

 

a) As características do desenho ou modelo devem ser todas bem visíveis. 

 

b) O contraste é considerado insuficiente quando as cores do fundo e do desenho ou modelo são 

semelhantes e e se confundem parcialmente entre si. O resultado é o de que nem todas as partes 

do desenho ou modelo terão suficiente contraste com o fundo (por exemplo, não é claro onde 

termina o produto e começa o fundo). 

 

c) Por vezes, um fundo mais escuro pode ajudar quando o desenho ou modelo é claro, ou vice-

versa. 

 

Desenho ou modelo registado no Benelux n.º 38895-00 (25.03)  

(barraca) Titular: Herman Lankwarden 

Exemplo 29 - Contraste suficiente 

 

 

Desenho ou modelo registado em Portugal 
atualmente caducado n.º 420-0006 (06.01) 

(cadeiras) Titular: Abril Mobiliário 
Exemplo do PC6 (06.01) (cadeiras) 

DMCR caducado n.º 0002000234265-
0001 (09.01) (garrafas) Titular: Torgovy 

Dom Aroma (ZAO) 

Exemplo 30 - Contraste insuficiente 
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3.3.3 Requisitos relativos às sombras/ reflexos 

 

a) As sombras ou os reflexos são aceitáveis contanto que todas as características do desenho ou 

modelo sejam visíveis. 

 
b) As sombras ou os reflexos são inaceitáveis quando o objeto da proteção do desenho ou 

modelo, em qualquer uma das vistas apresentadas, não pode ser determinado sem 

ambiguidades. 

 

Esta situação pode ocorrer quando: 

 
- O contraste de cor com o desenho ou modelo é limitado; 

- As sombras não permitem a apreciação de todas as características do desenho ou 

modelo, por exemplo porque interferem ou escondem partes do mesmo, ou distorcem o 

seu contorno. 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 2013 

00030 (08.05, 08.08) (suporte) Titular: KITCINO ApS 
Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 201300057 (11.01)  

(joias) Titular: House of Hearing 
 

Desenho ou modelo registado na Dinamarca n.º 201300057 (12.11)  

(bicicleta de carga) Titular: 3PART A/S 

Exemplo 31 - Sombras aceitáveis 
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Exemplo do PC6 (11.02) (jarras de flores) Exemplo do PC6 (14.01) (auriculares) 

Exemplo 32 - Sombras inaceitáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo do PC6 (11.01) (anel) 

Exemplo 33 - Reflexos aceitáveis 

 

 

Exemplo do PC6 (07.01) (taças para fruta) Exemplo do PC6 (07.01) (taças para fruta) 

Exemplo 34 - Reflexos inaceitáveis 
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3.4. Objetivo 4 - Formato das vistas 

 

Uma análise completa das disposições jurídicas dos Institutos permitiu concluir que alguns têm 

restrições legais em matéria de normas de qualidade exigidas para os pedidos recebidos por via 

eletrónica e em suporte de papel. Uma vez que não é possível implementar uma prática comum 

nesta matéria devido à existência de limitações legais, foi realizado um estudo comparativo cujos 

resultados são fornecidos no final do documento Prática Comum (Anexos 1 e 2). Além disso, a fim 

de melhorar a compreensão dos utilizadores sobre a melhor forma de reproduzir os seus 

desenhos ou modelos, são fornecidas recomendações relativamente às representações dos 

desenhos ou modelos depositados sob a forma de desenhos e/ou fotografias. 

 

3.4.1 Recomendações de qualidade relativamente às representações de desenhos 

ou modelos depositadas sob a forma de desenhos e/ou fotografias  

 

a) Sob a forma de desenhos: Os desenhos devem possuir boa qualidade, de forma que as 

imagens sejam desenhadas com linhas contínuas definidas e escuras. As representações devem 

poder ser reproduzidas de tal forma que as características do desenho ou modelo sejam 

claramente visiveis. 

 

Assim, no que respeita às representações, há que evitar o seguinte: 

 
- Baixa qualidade das linhas; 

- Linhas pouco nítidas; 

- Pixelação elevada; 

- Junção de linhas formando zonas escuras e indefinidas; 

- Desenhos excessivamente pequenos ou grandes; 

- Desenhos apresentando sinais de terem sido apagados ou corrigidos. 

 

b) Sob a forma de fotografias: As representações do desenho ou modelo depositadas sob a 

forma de fotografias devem possuir boa qualidade. O desenho ou modelo deve ser apresentado 

de tal forma que as características mostradas são claramente visíveis e adequadas para 

reprodução. A fim de garantir a qualidade das representações fotográficas, há que evitar o 

seguinte: 

- Zonas pouco definidas por falta de iluminação; 

- Superfícies brilhantes, refletoras ou transparentes que ofusquem; 

- Falta de nitidez (exceto se utilizada como renúncia); 

- Falta de contraste; 

- Supressões ou correções óbvias. 
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3.4.2 Estudo comparativo sobre: 

 

a) Pedido de desenho ou modelo em formato papel (Anexo 1) 

 

- Representação do desenho ou modelo em formato papel (por exemplo, dimensão da folha 

separada e outros requisitos); 

- Número máximo de desenhos ou modelos por pedido e número máximo de vistas por 

desenho ou modelo; 

- Número de representações apresentadas por folha; 

- Número de representações por vista; 

- Indicação do número de vistas; 

- Aceitação de descrições dentro da representação: por exemplo, vista anterior, vista posterior; 

- Aceitação de desenhos técnicos, texto explicativo, palavras ou símbolos dentro da 

representação; 

- Número exigido de cópias; 

- Dimensões em cm das representações em fotografia e desenho em pedidos simples e 

múltiplos (mínimo e máximo). 

 

b) Pedido eletrónico de desenho ou modelo (Anexo 2) 

 

- Número máximo de vistas por anexo; 

- Número máximo de desenhos ou modelos por pedido e número máximo de vistas carregadas 

por desenho ou modelo; 

- Tipo de formato do ficheiro; 

- Limite máximo da dimensão do pedido; 

- Limite máximo da dimensão por vista; 

- Resolução mínima e máxima (dpi); 

- Institutos com sistema de depósito eletrónico. 
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ANEXO 1: Pedido de desenho ou modelo em formato papel 

 

Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

BG 
A4 (29,7 cm x 21 

cm) 
Sem limite Máx 7 Vistas 6 Sim 

Min 3 cm x 4 cm e 14 

cm x 24 cm 
Sim Sim Não 

Duas cópias por cada 

representação 

BX 

 

A4   

 

(50). Sem limite 24 repr. Sim 
Min 4 cm x 4 cm e 

Máx 16 cm x 24 cm 
Não Sim Não 

Três cópias de cada 

representação 

incluindo uma cópia no 

pedido em formato 

papel. 

CH A4 Sem limite Sem limite 
São possíveis várias 

vistas 
Sim Máx.: A4 Sim 

Sim, mas ao lado da 

imagem 
Não Apenas uma cópia 

CY 
A4 (29,7 cm x 21 

cm) 
50 Sem limite  Sim Máx: 6 cm x6 cm Sim Sim Sim Apenas uma cópia 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

CZ 
Sem limite, 

recomenda-se A4 
Sem limite Sem limite Sem limite Sim Sem limite Sim 

Sim, em folha 

separada 
Não 

Cinco cópias por cada 

representação 

DE 

O desenho ou 

modelo deve ser 

reproduzida nos 

formulários oficiais 

(A4) 

100 Máx 10 vistas 

Sem limite No entanto, 

deve utilizar-se um 

formulário separado 

para cada desenho ou 

modelo de um pedido 

múltiplo. 

Nos termos do § 7 III 3 da 

Design (regulamento de 

execução relativo a 

desenhos ou modelos) cada 

representação deve apenas 

mostrar uma vista do 

desenho ou modelo (não 2 

objetos do mesmo desenho 

ou modelo na mesma vista); 

não está previsto um 

formato padronizado para a 

vista. 

Min: A4 (3 cm x 3 cm) 

Sim, deve 

ser 

indicado. 

Não. Deve ser 

explicado numa 

descrição separada. 

Não 

É suficiente um 

conjunto. Não são 

necessárias cópias. 

DK Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sim Sem limite Sim Não Não Apenas uma cópia 

EE 
A4 (29.7 cm x 21 

cm) 
Sem limite Sem limite Sem limite Sim Sem limite Sim Não Não 

Duas cópias por cada 

representação 



Convergence  

 
49 

 

Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

ES A4 50 Máx.: 7 vistas 7 Sim 26,2 cm x 17 cm Sim Não Parte superior Apenas uma cópia 

FI A4 Sem limite Sem limite Sem limite Sim 

Não existem limites 

min. mas devem ser 

visíveis máx. A4 

Sim Não Não Incluir duas cópias 

FR 
A4 (29,7 cm x 21 

cm) 
100 Sem limite 1 Sim 

Min: 8 cm em pelo 

menos uma das 

dimensões                                                                    

Máx:15 cm por 18 cm 

Sim Não 
Apenas para a 

Classe 1908 

Duas cópias por cada 

representação 

GR A4 50 

Sem limite do 

número de vistas 

por desenho ou 

modelo 

N/d Sim 
Máx: A4 (16 cm x 16 

cm) 
Sim Não 

Não é permitido texto. 

Sem símbolos gráficos 

nas representações. 

São aceites desenhos 

técnicos desde que 

não contenham texto. 

Não são aceites 

fotocópias, nem 

fotografias em película 

Polaroid; as imagens 

devem ser adequadas 

para publicação offset. 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

HR 

A4 (29,7 cm x 21 cm); O 

desenho ou modelo deve 

ser reproduzido em papel 

branco e transposto ou 

impresso diretamente 

sobre o mesmo. As 

representações gráficas ou 

fotográficas de um 

desenho ou modelo devem 

ter cantos retos e bordos 

direitos, não podem ser 

dobradas, conter marcas 

ou estar anexadas ao 

formulário por perfurações. 

Sem limite Máx 6 Vistas 1 Sim 

Min: 4 cm x 4 cm; 

Máx: 26,2 cm x 17 cm; 

deve ser deixada uma 

margem de pelo 

menos 2,5 cm do lado 

esquerdo. 

Sim Não Não Apenas uma cópia  

HU A4 50 Sem limite 

Sem limites de número, mas 

existem requisitos de 

dimensão mínima e máxima   

(ver dimensões da 

representação).  

Se uma folha contiver mais do 

que uma representação, 

deverá existir um 

espaçamento claro entre cada 

uma (mínimo de 2 cm). 

A representação deverá  

apresentar o desenho ou 

modelo de forma não 

ambígua 

Fotografias: Min.: 3 

cm x 4 cm; Máx.: 12 

cm x 15 cm 

Representações 

gráficas: Máx.: A4 

Margem superior em 

cada folha de papel 

(2,5 cm) 

Sim 

Não. A representação não 

pode ter quaisquer linhas 

adicionais que possam 

interferir na compreensão 

do desenho ou modelo tais 

como tracejados, 

sombreados com linhas 

cruzadas ou quaisquer 

comentários, explicações 

ou títulos. Ver disposições 

legais do HIPO: Decreto n 

° 19/2001 sobre requisitos 

formais pormenorizados. 

Não -  

Ver disposições 

legais do HIPO:   

Decreto n ° 19/2001 

sobre requisitos 

formais 

pormenorizados. 

Uma cópia 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

IE A4 100 Sem limite 1 Sim 
Min. 9 cm x 12 cm  

Máx. 18 cm x 24 cm 
Sim Sim Não Uma 

IS 
A4 (21 cm x 29,7 

cm) 
Sem limite Sem limite Sem limite Sim 

Sem mínimo, 

máximo  21 cm x 29,7 

cm 

Sim 

A título explicativo 

podem ser 

atribuídas legendas 

descritivas às 

representações (por 

exemplo, «cima», 

«baixo», «corte») 

Não 

Devem ser 

apresentadas duas 

cópias de cada 

representação de um 

desenho ou modelo 

IT A4 Sem limite Sem limite 1 Sim A4 (29,7 cm x 21 cm) Sim Sim Não Apenas uma cópia 

LT A4 100 Sem limite 1 Sim 

Máx.: 200 mm x 150 

mm  

(= 20 cm x 15 cm) 

Sim Não Não 

Três cópias de cada 

vista do desenho ou 

modelo 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

LV A4 Sem limite Sem limite 

No caso de várias 

representações deve 

existir um 

espaçamento de 2 cm 

entre cada uma. 

Sim 
Min.: 9 cm x 12 cm  

Máx.: 18 cm x 24 cm 
Sim Não Não 

Devem ser 

apresentadas duas 

cópias de cada 

representação de um 

desenho ou modelo. 

MT A4 1 7 1 Sim 
Min 6 cm x 6 cm  

Máx 16 cm x 18 cm 
Sim Sim Não Uma cópia 

NO A4 Sem limite Sem limite Sem limite Sim 

A dimensão das 

representações deve 

ser de pelo menos 3 

cm  

Min.: Largura de 5 mm 

Sim Não Não Apenas uma cópia 

PL A4 10 Sem limite Sem limite Sim 

Min.: 5 cm x 5 cm 

Máx.: 13 cm x18 cm 

Sim Não Não Uma cópia 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

PT 

A4 (O desenho ou 

modelo deve ser 

reproduzido em papel 

branco e transposto ou 

impresso diretamente 

sobre o mesmo. As 

folhas de papel não 

devem ser dobradas 

ou agrafadas) 

100 Máx.: 7 vstas 
De preferência uma 

por folha. 
Sim 

Fotografias: a dimensão 

das fotografias deve ser 

no mínimo de 10 cm x 15 

cm; Desenhos: deve ser 

deixada uma margem de 

pelo menos 2,5 cm do 

lado esquerdo e de 1,5 

cm do lado direito, 2,5 cm 

em cima e 1 cm em baixo 

Sim 

NÃO - aceitamos a 

descrição em 

separado 

Não Apenas uma cópia 

RO A4 100 Sem limite Min.: 1, máx.: 12 Sim 

Min. 60 mm x 60 mm 

ou múltiplos de 60 

(min 6 cm x 6 cm)  

Máx.:180 mm x 240 

mm (18 cm x 24 cm) 

Sim 

Por enquanto não, 

mas poderão via a 

ser aceites 

Não 

Três cópias de cada 

representação 

incluindo um pedido 

em formato papel. 

SE A4 Sem limite Sem limite Sem limite Sim Máx.: A4 Sim 
Sim, a título 

explicativo 
Não Apenas uma cópia 
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

SI Indefinido Sem limite Máx.: 6 vistas Sem limite Sim 
Min.: 3 cm x 3 cm   

Máx.: 16 cm x 16 cm 
Sim Não Não 3 cópias por cada repr. 

SK Min.: A6, Máx.: A4 Sem limite Sem limite Não determinado Sim Min.: A6, Máx.: A4 Sim Não Não Três cópias 

TR A4 Sem limite Sem limite Máx.: 4 Sim 
Min.: 8 cm x 8 cm  

Máx.: 16 cm x 16 cm 
Sim Não Não Apenas uma cópia 

UK A4  Máx.: 7 vistas 1   Não 

Sim. As figuras que 

representam o desenho ou 

modelo devem ser 

mostradas em posição 

vertical, sendo cada uma 

delas designada de forma 

adequada (por exemplo, 

vista em perspetiva, vista 

de frente, vista lateral e 

assim por diante). 

Não. Apenas corte. 

Não devem ser 

incluídas medições 

ou quaisquer outras 

especificações 

técnicas nas 

representações.  
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Representação do 

desenho ou 

modelo em 

formato papel (por 

exemplo, 

dimensão da folha 

separada e outros 

requisitos); 

Número 

máximo de 

desenhos 

ou modelos 

por pedido; 

Número máximo 

de vistas 

apresentadas 

por desenho ou 

modelo; 

Número de 

representações que 

podem ser 

apresentadas por 

folha; 

Cada representação 

corresponde a uma 

vista? 

Dimensões das 

representações em 

fotografia e desenho 

em pedidos simples 

e múltiplos (mínimo 

e máximo). 

Foi 

indicado 

o número 

de 

vistas? 

As descrições dos 

tipos de vistas são 

aceitáveis, por 

exemplo, vista 

anterior, vista 

posterior? 

Os desenhos 

técnicos, texto 

explicativo, 

palavras ou 

símbolos dentro 

da representação 

são aceitáveis? 

Número de cópias 

exigido 

WIPO A4 100 sem limite 
São possíveis várias 

vistas 
Sim 

Min 3 cm x 3cm 

Máx 16 cm x 16 cm 

Sim 

Não, aceitamos 

legendas em 

separado 

Não. Não devem 

ser incluídas 

medições ou 

quaisquer outras 

especificações 

técnicas nas 

representações. 

Apenas uma cópia 

EUIPO 

O desenho ou 

modelo deve ser 

reproduzido em 

papel branco e 

transposto ou 

impresso 

diretamente sobre o 

mesmo. As folhas 

de papel não devem 

ser dobradas ou 

agrafadas) 

Sem limite 

Sem limite 

No entanto, serão 

registadas/publica

das no máximo 7 

vistas 

1 Sim 

Máx.: 26,2 cm × 17 cm  

No lado esquerdo, 

deve ser deixada uma 

margem de pelo 

menos 2,5 cm 

Sim Sim Não Apenas uma cópia 
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ANEXO 2: Pedidos depositados por via eletrónica  

 

Número máximo de 

desenhos ou modelos por 

anexo 

Número máximo 

de desenhos ou 

modelos por 

pedido 

Número máximo de 

vistas apresentadas 

por desenho ou 

modelo 

Tipo de formato do 

ficheiro 

Limite 

máximo da 

dimensão do 

pedido 

Limite 

máximo 

da 

dimensão 

por vista 

Resolução 

mínima e 

máxima (dpi) 

O seu Instituto dispõe de um sistema de depósito em 

linha (E-Filing)? Em caso afirmativo, qual? Em caso 

negativo, está previsto? 

BG 
Só é permitida uma vista por 

anexo 
sem limite 7 JPG, PNG, GIF, Máx.: 50 MB 1 MB Sem limite https:/portal.bpo.bg. 

BX 
Só é permitida uma vista por 

anexo 
50 sem limite JPEG/GIF 

Sem máximo, 

sem 

verificação 

2 MB Sem limite 
Sistema E-Filing do  

Cooperation Fund adaptado para o IBPI 

CH São possíveis várias vistas Sem limite Sem limite 
Todos os formatos 

possíveis de processar 
Máx. 20 MB 20 MB 

De preferência 

300 dpi 

Não, mas o pedido pode ser depositado por correio 

eletrónico. 

CY O depósito por via eletrónica não está disponível - TBD 

CZ Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sem limite Sim 

DE Uma vista por anexo   JPG  2 MB Máx.: 300 dpi  
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Número máximo de 

desenhos ou modelos por 

anexo 

Número máximo 

de desenhos ou 

modelos por 

pedido 

Número máximo de 

vistas apresentadas 

por desenho ou 

modelo 

Tipo de formato do 

ficheiro 

Limite 

máximo da 

dimensão do 

pedido 

Limite 

máximo 

da 

dimensão 

por vista 

Resolução 

mínima e 

máxima (dpi) 

O seu Instituto dispõe de um sistema de depósito em 

linha (E-Filing)? Em caso afirmativo, qual? Em caso 

negativo, está previsto? 

DK Sem limite Sem limite Sem limite PDF 

Sem limite, 

mas máx. 10 

MB por 

ficheiro 

10 MB Sem limite 
Dispomos de um sistema de depósito eletrónico desenvolvido 

pelo DKTPO 

EE Uma vista por anexo Sem limite Sem limite JPG, GIF, BMP Sem limite Sem limite Sem limite Sim  . CFO destina-se para uso futuro. 

ES Uma vista por anexo 50 7 JPG MÁX. 50 MB 2 MB  Sistema de depósito eletrónico do EUIPO 

FI O depósito por via eletrónica não está disponível  

FR Uma vista por anexo 100 100 JPG/GIF/PNG Sem limite 5 MB Màx.: 300 dpi  Sim sistema  e-filing in-house 

GR Uma vista por anexo 

Máx.: 50 

desenhos ou 

modelos por 

pedido  

Máx.: 20 vistas por 

desenho ou modelo 
JPG  2 MB  Sistema DS de e-filing do EUIPO adaptado à lei grega  
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Número máximo de 

desenhos ou modelos por 

anexo 

Número máximo 

de desenhos ou 

modelos por 

pedido 

Número máximo de 

vistas apresentadas 

por desenho ou 

modelo 

Tipo de formato do 

ficheiro 

Limite 

máximo da 

dimensão do 

pedido 

Limite 

máximo 

da 

dimensão 

por vista 

Resolução 

mínima e 

máxima (dpi) 

O seu Instituto dispõe de um sistema de depósito em 

linha (E-Filing)? Em caso afirmativo, qual? Em caso 

negativo, está previsto? 

HR Uma vista por anexo Sem limite 6 JPG/JPEG/GIF/ PNG/BMP Máx.: 40 MB 5 MB Màx.: 600 dpi 

Sim; «e-Prijava» é um serviço eletrónico que permite o 

depósito de pedidos para o registo de direitos de propriedade 

industrial através da Internet 

HU Uma vista por anexo 50 

100   

(limite técnico - máx. 

250 Kbyte cada) 

JPG/PNG  

(Decreto governamental n.º 

147/2007   

sobre as regras aplicáveis 

ao depósito eletrónico…) 

100 vistas x 

máx. 250 

Kbyte/vista 

250 Kbyte 

Limites técnicos 

atuais:  

100 vistas no 

máximo  

 e máx. 250 

Kbyte cada 

Só os clientes com assinatura eletrónica oficial podem efetuar 

depósitos eletrónicos através do «Ügyfélkapu» (Portal do 

Cliente) ou do sítio Web oficial do HIPO:   

https://ugyintezes.hipo.gov.hu/eBej2/Step1Case6.page 

IE Uma vista por anexo 100 7 JPEG Sem limite 4 MB  

800 x 600 pixels 

Máx.: 300 dpi 

Depósito eletrónico introduzido em 11/12/2015 

IS Ainda não está disponível o depósito eletrónico mas está previsto - 2015 

IT Uma vista por anexo Sem limite Sem limite PDF  

Dimensão 

máx. do 

ficheiro 10  

MB  

Sem limite  Máx.: 300 dpi 
Depósito eletrónico disponível 

(https://servizionline.uibm.gov.it) 

https://servizionline.uibm.gov.it/
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Número máximo de 

desenhos ou modelos por 

anexo 

Número máximo 

de desenhos ou 

modelos por 

pedido 

Número máximo de 

vistas apresentadas 

por desenho ou 

modelo 

Tipo de formato do 

ficheiro 

Limite 

máximo da 

dimensão do 

pedido 

Limite 

máximo 

da 

dimensão 

por vista 

Resolução 

mínima e 

máxima (dpi) 

O seu Instituto dispõe de um sistema de depósito em 

linha (E-Filing)? Em caso afirmativo, qual? Em caso 

negativo, está previsto? 

LT Uma vista por anexo 100 Sem limite JPG,GIF,PNG Sem limite 2 MB Sem limite Sim, CF SP FO 

LV Uma vista por anexo Sem limite Sem limite 
JPEG, JPG, BMP, TIFF, 

TIF, PNG 
Sem limite 15 MB Máx.: 300 dpi Depósito eletrónico CF SP DS do EUIPO 

MT Uma vista por anexo 1 7 JPG,PNG,GIF N/D 

Sem 

verificaçõe

s 

N/D http://ips.gov.mt/welcome/ 

NO Não Não Não 
Sem limites apenas 

recomendações 
 10 MB  www.altinn.no/en 

PL Sem limite 
10 ou ilimitado no 

caso de conjunto 
Sem limite 

TIFF, TIF, JPG, GIF, doc, 

docx, rtf, pdf, txt 
Sem limite Sem limite 

Sem 

regulamentação 
Sim. epuap.gov.pl 

PT Uma vista por anexo 100 7 
JPG/TIFF/PDF - formulário 

em formato A4  
 

10 MB 
Min. 300 dpi e 

máx. 600 dpi 
SIM 

RO Uma vista por anexo 100 Sem limite GIF Sem limite 2 MB Máx. 600 dpi 14 setembro 

http://ips.gov.mt/welcome/
http://www.altinn.no/en
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Número máximo de 

desenhos ou modelos por 

anexo 

Número máximo 

de desenhos ou 

modelos por 

pedido 

Número máximo de 

vistas apresentadas 

por desenho ou 

modelo 

Tipo de formato do 

ficheiro 

Limite 

máximo da 

dimensão do 

pedido 

Limite 

máximo 

da 

dimensão 

por vista 

Resolução 

mínima e 

máxima (dpi) 

O seu Instituto dispõe de um sistema de depósito em 

linha (E-Filing)? Em caso afirmativo, qual? Em caso 

negativo, está previsto? 

SE Uma vista por anexo 

 

Sem limite 

 

Sem limite 

 

JPG, PNG, GIF, 

 

Sem limite 50Mb Máx. 300 dpi Depósito eletrónico do CFO adaptado para o PRV 

SI Um anexo por vista 10 6 JPG Máx. 130 MB 2 MB 
Máx. 300 dpi  

Sem limite min. 
SIM 

SK Ainda não está disponível o depósito eletrónico mas está previsto - 2016 

TR Uma vista por anexo Sem limite Sem limite JPG Sem limite 1 MB Apenas 300 dpi 
Sim Programa especial desenvolvido para os pedidos de 

desenho ou modelo. 

UK Máx.: 7 vistas 

 

7 

     

WIPO São possíveis várias vistas 100 Sem limite JPG, TIFF Sem limite  Máx. 300 dpi Depósito eletrónico (e-filing)  

EUIPO Uma vista por anexo Sem limite 7 JPG Sem limite 5 MB 

Resolução de 

impressão: mín. 

96, máx. 

300 DPI 

Depósito eletrónico (E-Filing) 
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