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Instituto da Propriedade Intelectual da UE - uma nova 

designação para a maior agência de propriedade 

intelectual da UE 

O Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI) passará a designar-se 
Instituto da Propriedade Intelectual da UE (EUIPO), em conformidade com a 
nova legislação da UE hoje publicada. 
 
A partir de 23.3.2016, 90 dias após a entrada em vigor da legislação hoje publicada, 
o IHMI passará a ser conhecido por Instituto da Propriedade Intelectual da UE 
(EUIPO), enquanto a marca comunitária (MC) passará a designar-se marca da 
União Europeia. 
 
A partir de 23.3.2016, todas as MC existentes passarão automaticamente a ser 
marcas da União Europeia e pedidos de marca da União Europeia. 
 
O regulamento de alteração revê também as taxas a pagar ao Instituto, incluindo 
uma redução geral dos seus montantes, sobretudo no que respeita às taxas de 
renovação das marcas. Em 23.3.2016, os formulários de pedido e a calculadora de 
taxas em linha do Instituto serão automaticamente atualizados por forma a refletir o 
novo sistema. 
 
A partir da sua sede em Alicante, Espanha, o IHMI processou, desde 1996, mais de 
1,3 milhões de pedidos de marca comunitária em 23 línguas da UE, de quase todos 
os países e regiões do mundo. 
 
SOBRE O IHMI 
 
O IHMI é a maior agência descentralizada da União Europeia. É integralmente 
autofinanciado e não recebe quaisquer fundos do orçamento da UE. Além de gerir 
as marcas comunitárias e os desenhos ou modelos comunitários registados, 
trabalha em colaboração com os institutos de PI parceiros a nível nacional e 
regional da UE com vista à construção de um sistema de PI mais forte em toda a UE 
para benefício dos utilizadores. 
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