
Fundo PME

O que é?

O Fundo PME é um fundo de apoio no valor de 20 milhões de euros - Ideas Powered for Business SME Fund -, que 

disponibiliza vales para ajudar as Pequenas e Médias Empresas (PME) sediadas na União Europeia a acederem e 

beneficiarem dos seus direitos de Propriedade Intelectual (PI).

Aberto a todas as empresas da UE que se enquadrem na definição oficial de PME, o novo programa oferece apoio 

financeiro sob a forma de reembolsos para pedidos de registo de marcas e desenhos ou modelos, até um montante 

máximo de 1.500 euros por empresa.

Que benefícios traz?

Existem dois serviços que irá beneficiar caso a sua candidatura seja aceite.

Serviço 1

Redução de 75 % nos serviços de pré-diagnóstico de PI («IP Scan»)

Peritos profissionais na área da propriedade intelectual (PI) ajudá-lo-ão a identificar o valor dos seus ativos de 

propriedade intelectual e a saber como definir a sua estratégia empresarial em matéria de PI, agora e no futuro.

Serviço 2

Redução de 50 % nas taxas de base relativas ao pedido de registo de marcas e desenhos ou modelos

Depois de decidir quais os direitos de propriedade intelectual que pretende proteger a nível nacional, regional e da 

UE, pode obter 50 % de desconto nas taxas de pedidos de base.

As candidaturas abriram a partir de 11 de janeiro de 2021, que marcou o início da primeira das cinco janelas de 

financiamento que decorrerão ao longo de 2021, sendo que a última fase de inscrição é de 1 a 30 de Setembro.

Este novo plano é gerido através do programa Ideas Powered for Business, do Instituto da Propriedade Intelectual 

da União Europeia (EUIPO), fazendo parte do plano de ação em matéria de PI da Comissão Europeia. É desenvolvido 

em cooperação com os institutos de propriedade intelectual nacionais e regionais da UE.

Para se candidatar, basta aceder ao link em baixo e preencher com todas as informações necessárias.

https://euipo.europa.eu/cosme/pt-pt/form/sme-fund
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