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1. ANTECEDENTES 

No âmbito do seu compromisso de continuarem a colaborar no contexto do Programa de Convergência através 

da Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos, os institutos de marcas da União Europeia acordaram uma 

prática comum em relação ao impacto dos elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas no contexto 

do exame do risco de confusão (motivos relativos de recusa). A prática comum é divulgada através de uma 

comunicação comum que tem por objetivo aumentar a transparência, a segurança jurídica e a previsibilidade, 

em benefício tanto dos examinadores como dos utilizadores. 

O tema da presente Comunicação Comum é a convergência de abordagens em relação ao impacto dos 

elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas em questão sobre a avaliação do risco de confusão.   

 

2. A PRÁTICA COMUM 

A prática comum encontra-se definida e pormenorizada no documento «Princípios da nova Prática Comum» (ver 

Anexo I da presente Comunicação), e consiste, essencialmente, em quatro objetivos: 

 

Objetivo 1 Definir quais as marcas sujeitas a apreciação do caráter distintivo: a marca anterior (e/ou partes 

dela) e/ou a marca mais recente (e/ou partes dela) 

Prática 

comum 

Na apreciação do risco de confusão: 

 É apreciado o caráter distintivo da marca mais recente como um todo, tendo em 

consideração que tem de ser reconhecido um certo grau de caráter distintivo. 

 É também apreciado o caráter distintivo de todos os elementos da marca anterior e da 

marca mais recente, dando prioridade aos elementos coincidentes.   

 

Objetivo 2 Determinar os critérios de apreciação do caráter distintivo da marca (e/ou partes dela) 

Prática 

comum 

 Na avaliação do caráter distintivo das marcas com base em motivos relativos, aplicam-

se os critérios também utilizados para determinar o caráter distintivo com base em 

motivos absolutos. Contudo, com base em motivos relativos, esses critérios são 

utilizados não só para determinar se foi atingido um limiar mínimo de caráter distintivo, 

mas também para considerar os vários graus de caráter distintivo. 

 

Objetivo 3 Determinar o impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os elementos comuns 

possuem um grau reduzido de caráter distintivo. 

Prática 

comum 

 

 

 

 Quando as marcas partilham um elemento com um grau reduzido de caráter distintivo, 

a apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes 

sobre a impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as 

semelhanças/diferenças e o caráter distintivo dos elementos não coincidentes. 

 A coincidência num elemento com um grau reduzido de caráter distintivo não cria por si 

só, de uma forma geral, RDC.  

 Contudo, pode existir RDC se: 

 os restantes elementos possuírem um grau mais reduzido (ou igualmente 
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Exemplos* 

reduzido) de caráter distintivo ou tiverem um impacto visual insignificante e a 

impressão de conjunto das marcas for semelhante  

 ou a impressão de conjunto das marcas for muito semelhante ou idêntica. 

 

SEM RDC RDC 

 

MORELUX vs. INLUX 

 

(Classe 44: Tratamentos de beleza) 

 
COSMEGLOW vs. COSMESHOW 

 

(Classe 3: Cosméticos) 

 

 vs.  

 

(Classe 9: Cartões de crédito) 

 

 vs.  

(Classe 43: Serviços de alojamentos de férias) 

 

Objetivo 4 Determinar o impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os elementos comuns não 

possuem qualquer grau de caráter distintivo. 

Prática 

comum 

 

 

 

Exemplos* 

 Quando as marcas partilham um elemento sem qualquer grau de caráter distintivo, a 

apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes sobre 

a impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as 

semelhanças/diferenças e o caráter distintivo dos elementos não coincidentes. 

 A coincidência apenas dos elementos não distintivos não cria RDC.  

 Quando as marcas incluem igualmente outros elementos figurativos e/ou nominativos 

semelhantes, existirá RDC caso a impressão de conjunto das marcas for muito 

semelhante ou idêntica. 

 

SEM RDC RDC 

 

BUILDGRO vs. BUILDFLUX 

 

(Classe 19: Materiais de construção 

Classe 37: Serviços de construção) 

 

 
TRADENERGY vs. TRACENERGY 

 

(Classe 9: Coletores de energia solar para a 

geração de eletricidade) 

 

vs.  

(Classe 36: Serviços financeiros) 

 

vs.  

(Classe 9: Coletores de energia solar para a 

geração de eletricidade) 
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* Mais exemplos disponíveis no documento «Princípios da nova Prática Comum» (Anexo I) 

 

 2.1. EXCLUSÕES DO ÂMBITO DO PROJETO 

Os seguintes aspetos estão excluídos do âmbito da prática comum: 

 Apreciação do vincado caráter distintivo e/ou do caráter distintivo adquirido através do uso e/ou do 

prestígio: para efeitos desta prática comum, assume-se que não existem provas e/ou reivindicações 

e/ou conhecimento prévio de que qualquer das marcas possui prestígio ou um vincado caráter distintivo 

adquirido através do uso. 

 Acordo sobre os fatores considerados para a apreciação do risco de confusão. Apesar de haver muitos 

fatores com eventual impacto sobre a apreciação global do RDC, como, por exemplo, o elemento 

dominante, grau de atenção do público pertinente, coexistência, situação de mercado, família de 

marcas, etc., não é objetivo da prática comum determinar que fatores são esses.  

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

considerados para a apreciação do RDC. Nem os critérios de apreciação de outros fatores que podem 

ter impacto sobre a apreciação global do RDC, nem a interdependência entre eles, são objetivos desta 

prática comum, que não se debruça sobre a apreciação global do RDC, mas sim sobre uma das suas 

partes essenciais. 

 Questões linguísticas: considera-se, para o bem da prática comum, que as marcas que contêm 

elementos nominativos com caráter não distintivo/pouco distintivo em inglês serão consideradas como 

possuindo caráter não distintivo/pouco distintivo em todas as línguas e são compreendidas pelos 

Institutos nacionais. 

 

 

3. EXECUÇÃO 

A prática comum produz efeitos no prazo de três meses a contar da data de publicação da presente 

Comunicação Comum. 

Os institutos responsáveis pela execução podem publicar informações adicionais nos seus sítios Web.  

Lista dos institutos responsáveis pela execução: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, 

LT, LV, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK 

 

4. ANEXO 

I. PC5. MOTIVOS RELATIVOS – RISCO DE CONFUSÃO (IMPACTO DOS ELEMENTOS NÃO 
DISTINTIVOS/POUCO DISTINTIVOS): PRINCÍPIOS DA NOVA PRÁTICA COMUM. 

http://admindocs/alfresco/n/showDocDetails/workspace:/SpacesStore/d1d31f4f-52af-46ad-b741-e8ca41eab0e5
http://admindocs/alfresco/n/showDocDetails/workspace:/SpacesStore/d1d31f4f-52af-46ad-b741-e8ca41eab0e5
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1. ENQUADRAMENTO DO PROGRAMA 

Apesar do crescimento da atividade relacionada com marcas, desenhos e modelos a nível 

mundial nos últimos anos, os esforços para fazer convergir as formas de funcionamento dos 

institutos de todo o mundo produziram resultados pouco significativos. Na Europa, há ainda um 

longo caminho a percorrer para eliminar as discrepâncias entre os institutos de propriedade 

intelectual da UE. O Plano Estratégico do Instituto de Harmonização no Mercado Interno 

(IHMI) identifica este problema como um dos principais desafios que é necessário enfrentar. 

Com este objetivo em vista, foi criado, em junho de 2011, o Programa de Convergência, o qual 

reflete a determinação comum dos offices nacionais, do IHMI e dos utilizadores por forma a 

evoluir rumo a uma nova era nas relações entre os institutos de propriedade intelectual na UE, 

com a criação progressiva de uma rede europeia interoperável e assente na colaboração, capaz de 

contribuir para um ambiente reforçado na Europa em matéria de propriedade intelectual.  

Este programa visa «Promover e transmitir clareza, segurança jurídica, qualidade e 

facilidade de utilização aos requerentes e aos institutos.» Este objetivo pode ser alcançado 

através de um trabalho conjunto destinado a harmonizar as práticas, que produzirá benefícios 

consideráveis para os utilizadores e para os institutos de propriedade intelectual. 

Na primeira vaga, foram iniciados os seguintes cinco projetos no quadro no Programa 

de Convergência: 

 PC 1. Harmonização da classificação  

 PC 2. Convergência dos títulos de classe 

 PC 3. Motivos absolutos – Marcas figurativas 

 PC 4. Extensão da proteção de marcas a preto e branco 

 PC 5. Motivos relativos – Risco de confusão 

O presente documento centra-se na nova prática comum do quinto projeto: PC 5. 

Motivos relativos – Risco de confusão 
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2. CONTEXTO DO PROJETO 

Na altura em que se iniciou o projeto, existia uma grande divisão entre o IHMI, o BOIP e os 

institutos nacionais no que respeita às diferentes interpretações sobre a apreciação e as 

consequências de se lidar com os elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas no 

contexto da apreciação dos motivos relativos de recusa (risco de confusão).  

Havia, nomeadamente, diferentes práticas e interpretações quanto à importância que devia ser 

atribuída (se alguma) ao facto de uma marca anterior e outra mais recente, abrangendo produtos 

e/ou serviços idênticos, coincidirem num elemento sem caráter distintivo, ou com pouco. Estas 

práticas e interpretações diferentes deram origem a resultados diferentes na apreciação do risco 

de confusão, mesmo quando os factos do processo eram os mesmos (as marcas e os produtos e 

serviços pertinentes). 

Tais diferenças geraram imprevisibilidade e incerteza jurídica na apreciação dos motivos 

relativos. Assim, os institutos depararam-se com a necessidade de harmonização e entenderam 

que uma prática comum seria benéfica tanto para os utilizadores como para os próprios os 

institutos.  

O objetivo deste Projeto é a convergência da abordagem em relação ao impacto dos 

elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas em causa, os quais devem ser 

tomados em consideração na apreciação do risco de confusão.  

Pretende-se com este projeto alcançar os seguintes quatro objetivos fundamentais, cada um deles 

relacionado com um aspeto diferente: 

1) Uma prática comum que inclua uma abordagem comum, descrita num documento 

e traduzida para todas as línguas da UE;  

2) Uma estratégia de comunicação comum para esta prática; 

3) Um plano de ação para aplicar a prática comum; 

4) Uma análise das necessidades de aperfeiçoamento da prática anterior.  

Estes elementos do projeto são criados e acordados pelos institutos nacionais tendo em 

consideração os comentários das associações de utilizadores. 

O presente documento é o primeiro dos quatro. 
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O grupo de trabalho criado para este efeito reuniu-se pela primeira vez em fevereiro de 2012, em 

Alicante, a fim de estabelecer as linhas de ação gerais, bem como o âmbito e a metodologia do 

projeto. As reuniões que se seguiram realizaram-se em outubro de 2012, junho de 2013 e 

outubro de 2013, nas quais foram exaustivamente discutidos os objetivos do projeto pelo grupo 

de trabalho e se chegou a acordo sobre os princípios da nova prática comum. Além disso, foram 

feitas diversas apresentações do projeto durante a reunião de contacto e a reunião do ABBC. 

 

3. OBJETIVO DO PRESENTE DOCUMENTO 

O presente documento será o texto de referência para os institutos de propriedade intelectual, as 

associações de utilizadores, os requerentes, os oponentes e os representantes no âmbito da 

prática comum em relação aos elementos não distintivos/pouco distintivos das marcas no 

contexto do exame do risco de confusão, pressupondo que os produtos e/ou os serviços são 

idênticos. Estará amplamente disponível e será facilmente acessível, proporcionando uma 

explicação clara e completa dos princípios em que irá basear-se a nova prática comum. 

Estes princípios serão aplicados globalmente e pretendem abranger a grande maioria dos casos. 

Uma vez que o risco de confusão deve ser apreciado caso a caso, os princípios comuns servem 

de guia para garantir que os diferentes institutos chegam a conclusões semelhantes e previsíveis 

quando estão em causa as mesmas marcas e os mesmos motivos. 

 

4. ÂMBITO DO PROJETO 

O âmbito do projeto pode ser definido da seguinte forma: 

«Este projeto tem como objetivo a convergência da prática em relação aos elementos não 

distintivos/pouco distintivos das marcas no contexto do exame do risco de confusão (RDC), 

pressupondo que os produtos e/ou os serviços são idênticos. Mais concretamente: 

 definir quais as marcas sujeitas a apreciação do caráter distintivo: a marca anterior 

(e/ou partes dela) e/ou a marca mais recente (e/ou partes dela); 

 determinar os critérios de apreciação do caráter distintivo da marca (e/ou partes dela); 

 determinar o impacto sobre o RDC quando os elementos comuns possuem um grau 

reduzido de caráter distintivo. 
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 determinar o impacto sobre o RDC quando os elementos comuns não possuem 

qualquer grau de caráter distintivo. 

O considerando 11 da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de 

outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas, 

afirma que a avaliação do risco de confusão depende de numerosos fatores e, como estabelece 

repetidas vezes a jurisprudência, deve ser avaliada globalmente, tendo em consideração todos os 

fatores relevantes para as circunstâncias do caso em apreço (ver, por exemplo, os acórdãos C-

251/95, «Sabel», ponto 22, e C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», ponto 18).  

 

No acórdão C-251/95, «Sabel», o Tribunal decide que: 

«Esta apreciação global deve, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceptual 

das marcas em causa, basear-se na impressão de conjunto produzida pelas marcas, 

atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas.» 

Como referido anteriormente, o projeto analisa o impacto dos elementos não 

distintivos/pouco distintivos das marcas em causa como um dos fatores que devem ser 

tomados em consideração na apreciação do risco de confusão. 

Apesar de haver muitos fatores com eventual impacto sobre a apreciação global do RDC, 

como, por exemplo, o elemento dominante, grau de atenção do público pertinente, coexistência, 

situação de mercado, família de marcas, etc., não é objetivo deste projeto determinar quais são 

todos esses fatores, nem os critérios para a sua apreciação, nem a interdependência entre eles. 

Assim, o projeto não se debruça sobre a apreciação global do RDC, mas sim sobre uma das suas 

partes essenciais. 

 

Os seguintes aspetos estão excluídos do âmbito do projeto: 

 A apreciação do vincado caráter distintivo e/ou do caráter distintivo adquirido através do uso e/ou 

da reputação: para efeitos deste projeto, assume-se que não existem provas e/ou reivindicações e/ou 

conhecimento prévio de que qualquer das marcas possuem prestígio ou um vincado caráter distintivo 

adquirido através do uso. 

 O acordo sobre os fatores considerados na apreciação do risco de confusão. 



Convergência  

7 

 

 O acordo sobre as interdependências entre a apreciação do caráter distintivo e todos os outros fatores 

considerados para a apreciação do RDC. 

 Questões linguísticas: considera-se, para o bem do projeto, que as marcas que contêm elementos 

nominativos com pouco ou nenhum caráter distintivo em inglês serão consideradas como possuindo 

pouco ou nenhum caráter distintivo em todas as línguas e são compreendidas pelos Institutos 

nacionais. 

 

É possível identificar quatro objetivos diferentes, representados na figura seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos do projeto 

 

São utilizadas várias abordagens para a apreciação do risco de confusão, graças às quais o caráter 

distintivo dos elementos pode ser apreciado em fases diferentes. Independentemente da 

abordagem utilizada, o resultado prático do impacto dos elementos não distintivos/pouco 

distintivos das marcas em questão manter-se-á inalterado. 

 

 
A marca 

anterior e/ou 
partes dela? 

  
A marca 

mais 
recente e/ou 
partes dela? 

OBJETIVO 1 

Definir que marcas estão 
sujeitas a apreciação 
do caráter distintivo 

OBJETIVO 2 
Determinar os critérios de apreciação 

do caráter distintivo 

of the mark (and/or parts thereof) 

OBJETIVO 3 

Determinar o impacto para o RDC quando os elementos 
comuns possuem um grau reduzido de caráter distintivo 

OBJETIVO 4 

Determinar o impacto para o RDC quando os elementos 
comuns não possuem qualquer grau de caráter distintivo 
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5. A PRÁTICA COMUM 

5.1. Apreciação do caráter distintivo: a marca anterior (e/ou partes 

dela) e/ou a marca mais recente (e/ou partes dela) (Objetivo 1) 

Na apreciação do risco de confusão: 

 É apreciado o caráter distintivo da marca anterior na sua globalidade; 

 É igualmente apreciado o caráter distintivo de todos os elementos da marca anterior 

e da marca mais recente, dando prioridade aos elementos coincidentes.  

Não obstante, ao apreciar o caráter distintivo de uma marca anterior na sua globalidade, há que 

ter em consideração o facto de, em cumprimento do acórdão do Tribunal C-196/11P, «F1-

LIVE», a validade das marcas nacionais (anteriores) não poder ser posta em causa (ponto 40) 

para a apreciação do RDC. «Daqui resulta que se deve reconhecer um certo grau de caráter 

distintivo a uma marca nacional que constitua o fundamento de uma oposição ao registo de 

uma marca comunitária» (ponto 47). 

 

5.2. Critérios de apreciação do caráter distintivo da marca (e/ou 

partes dela) (Objetivo 2) 

Interpretando as disposições do artigo 4.º, n.º 1, alínea b), e do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), da 

diretiva, o Tribunal estabelece, no seu Acórdão C-342/97, «Lloyd Schuhfabrik Meyer», que: 

«Para determinar o caráter distintivo de uma marca e, portanto, para avaliar se possui 

um caráter distintivo elevado, o órgão jurisdicional nacional deve apreciar globalmente a 

maior ou menor adequação da marca para identificar os produtos ou serviços para os 

quais foi registada como provenientes de determinada empresa e, portanto, para 

distinguir esses produtos ou serviços dos de outras empresas» (ponto 22). 

Por conseguinte, dada a menor capacidade da marca fraca de desempenhar a sua função essencial 

no mercado, o seu âmbito de proteção, considerando os seus elementos não distintivos (ou 

pouco distintivos), deve ser restrito.  

Na avaliação do caráter distintivo das marcas com base em motivos relativos, aplicam-se os 

critérios também utilizados para determinar o caráter distintivo com base em motivos absolutos. 

Contudo, com base em motivos relativos, esses critérios são utilizados não só para determinar se 
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foi atingido um limiar mínimo de caráter distintivo, mas também para considerar os vários graus 

de caráter distintivo.  

 

5.3. Impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os 

elementos comuns possuem um grau reduzido de caráter 

distintivo (Objetivo 3) 

 Quando as marcas partilham um elemento com um grau reduzido de caráter distintivo, a 

apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes sobre a 

impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as semelhanças/diferenças e o 

caráter distintivo dos elementos não coincidentes. 

 A coincidência num elemento com um grau reduzido de caráter distintivo não conduz 

por si só, de uma forma geral, ao RDC. 

Contudo, pode existir RDC se: 

o os restantes elementos possuírem um grau mais reduzido (ou igualmente 

reduzido) de caráter distintivo ou tiverem um impacto visual insignificante e a 

impressão de conjunto das marcas for semelhante 

OU 

o a impressão de conjunto das marcas for muito semelhante ou idêntica. 

 

Exemplos:  

* Para efeitos deste projeto, considera-se que todos os outros fatores eventualmente 

pertinentes para a apreciação global do risco de confusão não afetam o resultado. Além 

disso, considera-se também que os produtos e serviços são idênticos. 

Considera-se, por outro lado, que, em todos estes exemplos, o(s) elemento(s) comum(ns) 

possui(em) um grau reduzido de caráter distintivo. 

Marca anterior Marca controvertida Produtos/serviços Resultado  

MORELUX INLUX Classe 44: Tratamento de 
beleza SEM RDC 

DURALUX VITALUX Classe 44: Tratamento de 
beleza SEM RDC 
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Classe 32: Sumos de 
frutas SEM RDC 

  

Classe 9: Cartões de 
crédito SEM RDC 

  

Classe 32: Sumos de 
frutas SEM RDC 

  
 

Classe 30: Chá SEM RDC 

  

Classe 9: Cartões de 
crédito SEM RDC 

COSMEGLOW COSMESHOW Classe 3: Cosméticos RDC 

  

Classe 11: Frigoríficos RDC 

   

Classe 43: Serviços de 
alojamentos de férias RDC 

 

5.4. Impacto sobre o risco de confusão («RDC») quando os 

elementos comuns não possuem qualquer grau de caráter 

distintivo (Objetivo 4) 

 Quando as marcas partilham um elemento sem qualquer grau de caráter distintivo, a 

apreciação do RDC concentrar-se-á no impacto dos elementos não coincidentes 

sobre a impressão de conjunto das marcas. Terá em consideração as 

semelhanças/diferenças e o caráter distintivo dos elementos não coincidentes. 

 A coincidência apenas dos elementos não distintivos não cria RDC. 
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 Quando as marcas incluem igualmente outros elementos figurativos e/ou 

nominativos semelhantes, existirá RDC caso a impressão de conjunto das marcas 

for muito semelhante ou idêntica. 

 

Exemplos: 

* Para efeitos deste projeto, considera-se que todos os outros fatores eventualmente 

pertinentes para a apreciação global do risco de confusão não afetam o resultado. Além 

disso, considera-se também que os produtos e serviços são idênticos. 

Considera-se, por outro lado, que, em todos estes exemplos, o(s) elemento(s) comum(ns) não 

possui(em) qualquer grau de caráter distintivo. 

Marca anterior Marca controvertida Produtos/serviços Resultado 

GREENGRO GREENFLUX 

Classe 19: Materiais 
de construção 

Classe 37: Serviços 
de construção 

SEM RDC 

BUILDGRO BUILDFLUX 
Classe 19: Materiais 

de construção 
Classe 37: Serviços 

de construção 

SEM RDC 

  

Classe 9: Telemóveis SEM RDC 

  

Classe 36: Serviços 
Financeiros SEM RDC 

  

Classe 29: Peixe SEM RDC 

CRE-ART PRE-ART Classe 41: Serviços 
de galeria de arte RDC 

TRADENERGY TRACENERGY 

Classe 9: Coletores 
de energia solar para 

a geração de 
eletricidade 

RDC 

 
 

Classe 9: Coletores 
de energia solar para 

a geração de 
eletricidade 

RDC  
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