
MARCA 

 

O que é marca? 

 

É um sinal visualmente perceptível, usado para identificar e distinguir certos bens e serviços 

produzidos ou procedentes de uma específica pessoa ou empresa.  

 

As marcas podem ser: 

Nominativa: aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto 

romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos 

romanos e/ou arábicos. 

 

Figurativa: aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e 

número, isoladamente. 

 

Mista:  aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de 

elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. 

 

Tridimensional: aquela constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja 

forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico. 

 

Coletiva: aquela que visa identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma 

determinada entidade. 

 

Para que serve a marca? 

 A marca serve para identificar e distinguir os produtos e/ou os serviços de uma 

empresa dos produtos e/ou serviços de outras empresas. 

 

 Ajuda a estabelecer as melhores estratégias de marketing em relação aos respectivos 

produtos e/ou serviços. 

 

  Reforça a imagem e a reputaçao do produto e/ou serviço. 

 



  Garante e contribui para o aumento da clientela. 

 

 Cria confiança, fidelidade e laços de comunicabilidade entre o produto e/ou serviço e 

o consumidor. 

 

Porquê proteger a marca? 

Uma marca registada confere e garante ao respectivo proprietário: 

 

 O direito de uso exclusivo em todo o território nacional por dez anos. 

 

  O direito de impedir que terceiros usem sem o seu consentimento produtos e/ou 

serviços que estejam aposto a sua marca. 

  

  O direito de comercializar, transmitir ou alienar a sua marca a terceiros interessados 

através de contratos de licença de exploração ou contratos de cessão. 

Quem pode ter uma marca? 

Qualquer pessoa individual ou entidade jurídica que tenha um serviço ou produto. 

 

Qual é o tempo de duração de um registo de marca? 

O registo de uma marca produz os seus efeitos durante dez anos a contar da data do depósito 

do pedido de registo. No entanto, o registo de marca pode ser renovado por períodos 

consecutivos de dez anos cada um, mediante o pagamento pelo titular, da taxa de renovação 

prescrita.Uma prorrogação de prazo de seis meses é concedida para o pagamento da taxa de 

renovação após vencimento, mediante o pagamento da sobretaxa prescrita (Art.19 da LPI – 

Lei da Propriedade Industrial). 

 

Quanto tempo é necessário para a concessão do registo? 

O processo para o registo de uma marca, caso não haja oposição, dura aproximadamente três 

meses. 

 

Como registar?  

Em princípio, é aconselhável realizar uma busca prévia da marca para saber se já existe 

alguma depositada ou registada, e se os produtos e/ou servicos são semelhantes ou idênticos. 



O pedido de marca deverá ser requerido em formulário próprio. Para que se realize a busca ou 

se efetive o depósito, o interessado deverá se dirigir a sede do SENAPI. 

 

PATENTES E MODELO DE UTILIDADE 

 

O que é uma Patente? 

É um título concedido para proteger uma invenção; ou seja, é um título de propriedade 

temporário outorgado pelo Estado ao inventor/autor ou pessoas cujos direitos derivem do 

mesmo, para que esta ou estas excluam terceiros, sem sua prévia autorização, de atos relativos 

à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importação, uso, venda, etc. 

 

O que pode ser Patenteável? 

Uma invenção é patenteável se for nova, se implicar uma atividade inventiva e se for 

susceptível de aplicação industrial.  

 

Quais os direitos conferidos ao titular da Patente?  

O titular da Patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de fabricar, 

importar, pôr à venda, vender e utilizar o produto ou processo obtido diretamente por 

processo patenteado. 

 

Qual o território de proteção da Patente? 

Conforme rege a Convenção da União de Paris - CUP, a Patente é válida somente em todo o 

território nacional.   

 

O que é a CUP? 

A CUP - Convenção da União de Paris, concluída em 1883, constituiu o primeiro marco a 

nível internacional para a proteção da Propriedade Industrial entre os diversos países 

signatários.  

 

Qual a duração da Patente? 

A Patente vigorará pelo prazo de 20 anos contados a partir da data de depósito (Art. 8 da LPI). 

 

 

Como proteger uma invenção em outros países ?  

http://pesquisa.inpi.gov.br/patentes/instituicoes/convencao.htm


Para obter a proteção num determinado país, deve-se obter a patente naquele país. Como 

forma de simplificar este procedimento, existe um acordo internacional administrado pela 

OMPI, denominado Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) que dispõe sobre o 

depósito, a busca, a publicação e o exame de pedidos internacionais. Desta forma, o PCT 

facilita a obtenção de patentes nos países contratantes, prevendo o depósito de um pedido 

internacional, que pode em seguida ser processado nos diversos escritórios oficiais nacionais 

ou regionais designados, dos Estados parte do PCT. 

 

Tem que se pagar a anuidade em todos os países onde se pretende que a patente seja 

válida? 

Sim. As taxas de manutenção de proteção da patente são pagas em cada país onde se aderiu a 

proteção. 

 

O que é Modelo de Utilidade? 

É um tipo de natureza de patente onde uma nova forma ou disposição que envolve ato 

inventivo possa resultar em melhoria funcional do objeto. O Modelo de Utilidade (MU) deve 

ser provido de novidade, utilização industrial, ato inventivo e suficiência descritiva. A 

proteção do MU só pode ser concedida a um objeto de uso prático (exclui processos e 

sistemas) que acarretem ato inventivo (não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da 

técnica, analisada por um técnico no assunto) que resulte em melhoria funcional no seu uso ou 

fabricação. Os desenhos são obrigatórios e o pedido também deve apresentar a melhor forma 

de execução. O MU garante o direito de uso exclusivo em todo o território nacional por 15 

anos contados a partir da data de depósito. 

 

 

DESENHO E MODELO INDUSTRIAL 

 

Como definir desenho e modelo industrial? 

Qualquer conjunto de linhas, cores ou qualquer forma de três dimensões, associado ou não a 

linhas e cores, constitui um desenho ou modelo industrial, desde que esse conjunto ou essa 

forma dê aspeto especial a um produto industrial ou artesanal e possa servir de modelo para a 

fabricação de um produto industrial, ou artesanal. 

 

 



O que pode ser registado como desenho ou modelo industrial? 

É registado como desenho ou modelo industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou 

conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, desde que este 

seja novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação 

industrial. 

 

O que não pode ser registado? 

Os desenhos ou modelos industriais que forem contrários aos bons costumes ou a ordem 

pública (Art. 11 da LPI). 

 

Qual a duração do Registro? 

A duração de validade de registo de um desenho ou modelo industrial é de cinco anos a contar 

da data do depósito do pedido do registo. O registo pode ser renovado para dois períodos 

consecutivos de cinco anos cada um, mediante pagamento da taxa prescrita. Uma prorrogação 

do prazo de seis meses é concedida com o pagamento da taxa prescrita (Art.14 da LPI).  

 

 

Qual o território de proteção do Registro? 

O registo de desenho ou modelo industrial é válido somente em todo o território nacional 

(princípio consagrado pela Convenção da União de Paris - CUP). 

 

 

Quais os direitos conferidos ao titular do Registro? 

Uma vez que o desenho ou modelo industrial tenha sido registado em São Tomé e Príncipe, o 

titular do mesmo tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, 

avendaouimportação de objetos que incorporem o desenho ou modelo industrial (Art. 14 da 

LPI).  

 

NOMES E LOGOTIPOS 

 

O que pode constituir nome de estabelecimento? 

O nome de estabelecimento é um sinal distintivo do comércio que somente deve conter 

elementos verbais ou nominativos como: 

 Denominações de fantasia ou específicas; 



 Nome da propriedade ou do local do estabelecimento, quando este seja admissível ou 

acompanhado de um elemento distintivo; 

 Nomes históricos, excepto se do seu emprego resultar ofensa da consideração que, 

geralmente, lhes é atribuída; 

 Nome, os elementos distintivos da firma ou denominação social e o pseudónimo, ou 

alcunha, do proprietário. 

 

Quanto tempo é necessário para a concessão do registo? 

O processo para o registo de um nome, caso não hajaoposição, dura aproximadamente três 

meses. 

 

Por quanto tempo é válido o registo? 

O registo de um nome é válido por dez anos renováveis indefinidamente por iguais períodos 

desde que sejam pagas as taxas correspondentes. 

 

O que pode constituir logotipo? 

O logotipo é um sinal distintivo de comércio que pode ser composto por letras associadas ou 

não a desenhos desde que o conjunto apresente uma forma ou configuração específica. 

 

 

 


