
» Larus
A Larus design tem 83 processos no INPI para
protecção dos seus modelos e design, dois modelos

registados em Marrocos, quatro em processo de

registo e um a entrar em Angola.
Quanto à marca, o registo é internacional, com vista à

sua protecção na União Europeia, em Marrocos e na
China. Pedro Martins Pereia, presidente da Larus,

garante que "efectuando autonomamente o registo de

modelo nacional, o processo online até cinco modelos

custa pouco mais de 100 euros". Já o registo
internacional pode chegar aos mil euros por modelo.

Um país de comerciantes
que aposta mais nas marcas
Nos últimos anos, foram feitos 20 mil pedidos de marca.



»oli
A Oli, empresa produtora
de autoclismos, "procede
ao registo da patente no

mercado nacional e nos

mercados europeus onde

já tem uma quota de
mercado significativa",
afirma António Oliveira,
presidente. Actualmente,
a empresa tem 36
patentes europeias e

"seis são de design", diz,
informando que em 2013
a Oli "investiu em

propriedade intelectual
150 mil euros entre
custos com novos

registos e renovações de

patentes já existentes".

Boca do Lobo
A empresa de mobiliário
Boca do Lobo prefere
investir ao nível da

comunicação do

marketing, e da

comunicação da marca,
do que patentear as suas

peças de design, diz fonte
da empresa, que garante
que "ao trabalhar a

marca e potenciar a

comunicação em revistas,

bloques ou canais de

televisão, consegue
elevá-la e torná-la
conhecida".

"Portugal está muito abaixo da média dos paí-
ses europeus e dos países da OCDE no que toca

a pedidos de patentes". Quem o diz é Manuel
Mira Godinho, economista, professor do

ISEG, e especialista em propriedade intelec-
tual (PI), com vários estudos na área.

Ao Diário Económico o especialista disse ser

importante "distinguir a propriedade intelec-
tual em termos de marcas e patentes a nível

interno, pedidas no Instituto Nacional de Pro-

priedade Intelectual (INPI), e a nível interna-
cional". É que, diz, "internamente, temos
uma situação muito má nas patentes, mas
muito boa em termos de marcas, havendo por
isso, um desiquilíbrio", afirma, informando

que em média, "foram feitos 20 mil pedidos
de marca nos últimos anos" .

A justificação, garante, está no facto de Por-

tugal "ser um país de comerciantes. Há maior

propensão para se dedicarem às actividades

comerciais e menos às actividades produti-
vas". Manuel Mira Godinho não tem dúvidas

de que "temos muitos pedidos de marcas por
termos muita indústria têxtil e de calçado que
utiliza muito as marcas" . De facto, os pedidos
de marca comunitária "são razoáveis", admi-

te, alertando, porém, para o "pouco valor das

marcas nacionais".

O economista diz que "temos grande procura
de marcas mas dificuldade em capitaliza -

-las", uma vez que as marcas nacionais "não

têm grande expressão em termos internacio-

nais, ao contrário de Espanha, por exemplo,

que tem a Zara, que está considerada entre as

50 marcas mais valiosas do mundo" .

Manuel Mira Godinho diz, no entanto, acredi-
tar que no futuro "as empresas compreendam
cada vez mais que é relevante para participa-
rem nos mercados internacionais, terem
marcas fortes e protegerem os seus produtos e

a sua diferenciação técnica com patentes, o

que pode trazer vantagens competitivas em
termos de posicionamento no mercado".
Já Olga Landim, na qualidade de advogada es-

pecialista na área da propriedade intelectual e

Nuno Lourenço na qualidade de Director de

Patentes e agente oficial de propriedade inte-
lectual da Clarke Modet, garantem haver
"ainda um grande desconhecimento da maior

parte das empresas nacionais quanto à forma
de valorização dos activos de PI". Porém, tem
havido uma maior consciência da importân-
cia de protegerem as suas invenções, com o

INPI (ver entrevista na página ao lado) a in-
formar que entre 2003 e 2012, o pedido de

protecção de patentes aumentou cerca de 2,2
vezes na via europeia, e 3,6 vezes na via inter-
nacional.

Manuel Moniz Pereira e Alexandra Paixão,

agentes oficiais da Gastão Cunha Ferreira, es-
clarecem que o país está mais evoluído na te-
mática, e Carlos Magno, gerente e agente ofi-
cial de propriedade intelectual da AG da Cu-
nha Ferreira, diz serem actualmente valida-
das em Portugal cerca de quatro mil patentes
europeias, prevendo-se, com o novo regime
para a patente europeia, a entrada de mais de

65 mil patentes europeias no país. ¦ R.C.


