
Número dos serviços  DSE4001 

Designação dos 

serviços  

Registo de Marca 

Breve apresentação 

dos serviços 

A marca destina-se aos produtores ou utilizadores, para 

distinguir os produtos ou serviços de outrem, que utilizam 

sinais para se diferenciar em doutros.  O registo de marca 

é um dos objectos de protecção de acordo com a lei da 

propriedade industrial, não sendo, no entanto, obrigatório. 

Entidade responsável Direcção dos Serviços de Economia (DSE) - Departamento 

da Propriedade Intelectual (DPI) 

Local de 

atendimento 

Endereço: Rua do Dr. Pedro José Lobo, n
o
s1-3，8 

o 
andar, 

Macau 

Apresentação dos Documentos: Rua do Dr. Pedro José 

Lobo, n.°s 1-3, 2° andar, Macau (Centro de Recepção) 

Horário de 

funcionamento  

2ª a 5ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:45 

6ª Feira: 9:00 - 13:00; 14:30 - 17:30 

Formas de consulta Tel.n
o： 

Centro de Recepção - 8597 2266, 8597 2220  

Consultas de Pedidos - 8597 2229 

Fax n
o：2871 5291 

E-mail：dpi@economia.gov.mo 

Website：http://www.economia.gov.mo 

 

Número das 

formalidades 

DSE4001A 

Forma de tratamento Formalidades do Registo de Marca 

Destinatários e 

requisitos 

1. Quaisquer pessoas titulares de Bilhete de Identidade de 

Residente de Macau; 

2. Quaisquer pessoas colectivas constituídas segundo as 

leis da RAEM; 

3. Quando o requerente for pessoa singular ou colectiva 

não domiciliada ou sediada, nem estabelecida na 

RAEM, deverá constituir um dos seguintes indivíduos 

como mandatário, apresentando a competente 

procuração: 

- Advogado registado na Associação dos 

Advogados de Macau; 

- Pessoa singular domiciliada na RAEM; 

mailto:dpi@economia.gov.mo
http://www.economia.gov.mo/


- Pessoa colectiva constituída segundo as leis da 

RAEM; 

- Agente oficial da propriedade industrial 

autorizado ou acreditado na RAEM (não 

aplicável de momento). 

Formalidades Pedido online: 

(Navegue na página web da DSE 

“http://www.economia.gov.mo” e clique na ligação 

“Propriedade Intelectual-Serviços Online”.) 

 

Entregue os pedidos em papel: 

O requerente deve preencher o formulário “Pedido de 

Registo de Marca” em chinês ou português, e apresentar o 

formulário com os anexos no balcão de Pedido de Registo 

da Propriedade Industrial do Centro de Recepção da DSE 

(2° andar).  No prazo de oito dias úteis, deverá dirigir-se à 

Tesouraria do Centro de Recepção da DSE (2° andar) com a 

“Senha de Pagamento” emitida pela DSE para efectuar o 

pagamento das taxas.  O pagamento pode ser feito em 

numerário ou cheque cruzado, em patacas, passado em 

nome da Direcção dos Serviços de Economia. 

 

Procedimentos após a aceitação do pedido:  

1. Não havendo irregularidades, será publicado um aviso 

de divulgação relativo ao pedido na II Série do Boletim 

Oficial da RAEM, na primeira ou na terceira 

quarta-feira de cada mês.  No prazo de 2 meses a 

contar da data da publicação do aviso de divulgação, 

terceiros podem apresentar reclamação escrita sobre o 

pedido do registo efectuado; 

2. Se o pedido de registo de marca for aprovado, os 

respectivos dados, tais como o número de registo, a 

denominação do titular e a data do despacho, serão 

publicados na II Série do Boletim Oficial da RAEM, na 

primeira ou na terceira quarta-feira de cada mês; 

3. O requerente deve levantar o título de registo no balcão 

de Pedido de Registo da Propriedade Industrial do 

Centro de Recepção da DSE (2° andar), devendo, para 
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o efeito, apresentar o original do recibo de pagamento 

das taxas do pedido emitido pela DSE, findo o prazo de 

recurso de um mês, a contar da data da publicação do 

despacho da concessão do registo no Boletim Oficial 

da RAEM, ou cinco dias úteis depois do conhecimento 

da decisão com trânsito em julgado, caso haja 

apresentação de recurso. 

Documentos 

necessários 

1. Formulário “Pedido de Registo de Marca” 

devidamente preenchido (pode ser descarregado 

através da webpage da DSE, ou obtido gratuitamente 

no DPI da DSE); 

2. Os documentos suplementares devem ser 

apresentados, consoante as situações, no balcão de 

Pedido de Registo da Propriedade Industrial do Centro 

de Recepção da DSE (2° andar):  

- Procuração; 

- Documento comprovativo do direito de 

prioridade invocado; 

- Tradução para uma das línguas oficiais da RAEM 

(chinês ou português) dos certificados ou outros 

documentos redigidos noutras línguas; 

- Outros documentos comprovativos (informe-se 

junto do DPI da DSE para o efeito). 

Taxa (ou imposto) 1. Pedido de registo : MOP1.000; 

2. Reclamação : MOP 800; 

3. Renovação : MOP2.000; 

4. Declaração de caducidade : MOP 800; 

5. Transmissão : MOP 500; 

6. Licença de exploração : MOP 500; 

7. Rectificação : MOP 100; 

8. Prorrogação do prazo : MOP 200; 

9. Acesso aos registos : MOP 200. 

Prazo 1. Caso todos os documentos necessários tenham sido 

apresentados e se não tiver havido fundamentos de 

recusa, o registo será concedido no prazo de cerca de 

seis a oito meses; 

2. O título de registo será emitido no prazo de cinco dias 

úteis. 
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Observações 1. Serviço de consulta na internet do registo de marcas: 

Através do sub-item “Marca” do item “Pesquisa de 

Informações” da página da internet da DSE 

“http://www.economia.gov.mo”, o público pode 

utilizar as várias funções de busca para consultar com 

rapidez o registo de marcas da RAEM, incluindo as 

informações básicas sobre marcas registadas e pedidos 

de marcas registandas na DSE da RAEM; 

2. A duração do registo de marca é de 7 anos, contados 

da data da respectiva concessão, indefinidamente 

renovável por períodos iguais.  Nos últimos 6 meses 

que antecedem o vencimento do registo, o titular deve 

tratar do pedido de renovação através de uma das 

seguintes formas:  

-   Pedido online: (Navegue na página web da DSE 

“http://www.economia.gov.mo” e clique na ligação 

“Serviços Administrativos - e-Serviços - Pedido 

Online”.) 

-  Apresentação nesta Direcção de Serviços: O 

requerente deve preencher o formulário “Pedido 

de Outros Actos”, em chinês ou português, e 

apresentar junto do balcão de Pedido de Registo 

da Propriedade Industrial do Centro de Recepção 

da DSE (2° andar), o pedido de renovação, e 

efectuar o pagamento da respectiva taxa.  

A renovação será publicada na II Série do Boletim 

Oficial da RAEM, na primeira ou na terceira 

quarta-feira de cada mês, e o titular pode levantar a 

folha de continuação do título de registo (registo de 

renovação) no balcão de Pedido de Registo da 

Propriedade Industrial do Centro de Recepção da DSE 

(2° andar), com o original do recibo de pagamento das 

taxas da renovação, dez dias úteis após a publicação da 

renovação; 

3. Nos casos abaixo mencionados, o averbamento será 

anotado ou inscrito no respectivo processo de pedido e 

no respectivo título de registo: 

- Concessão da licença de exploração da marca; 
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- Transmissão dos direitos da marca; 

- Alterações do nome do requerente /titular do 

direito ou da firma da sociedade; 

- Alterações do endereço do requerente /titular do 

direito ou da sede da sociedade. 

O requerente ou titular deve apresentar junto do balcão 

de Pedido de Registo da Propriedade Industrial do 

Centro de Recepção da DSE (2° andar), mediante o 

preenchimento do formulário “Pedido de Outros 

Actos” que pode ser descarregado através da webpage 

da DSE, ou obtido gratuitamente no DPI da DSE, o 

pedido de averbamento, acompanhado dos 

documentos comprovativos do facto a averbar.  O 

averbamento será publicado na II Série do Boletim 

Oficial da RAEM, na primeira ou na terceira 

quarta-feira de cada mês, e o titular pode levantar a 

folha de continuação do título de registo (registo de 

averbamento) no balcão de Pedido de Registo da 

Propriedade Industrial do Centro de Recepção da DSE 

(2° andar), dez dias úteis após a publicação do 

averbamento.  

Em relação à modificação de nome ou firma do 

requerente ou titular e à modificação de domicílio ou 

sede do requerente ou titular, o requerente ou titular 

também pode tratar o pedido de averbamento através 

da forma do pedido online (Navegue na página web da 

DSE “http://www.economia.gov.mo” e clique na 

ligação “Serviços Administrativos - e-Serviços - 

Pedido Online”.) 

Download de 

formulários 

- Formulário “Pedido de Registo de Marca” 

- Formulário “Pedido de Outros Actos” 

Website das 

Legislações 

1. Regime Jurídico da Propriedade Industrial - 

Decreto-Lei n.° 97/99/M〔B.O. 50 ( I Série)，

13/12/1999〕 

2. Respeitante aos modelos dos títulos e certificados que 

provam os direitos de Propriedade Industrial e dos 

impressos para os pedidos de concessão de direitos de 

Propriedade Industrial - Despacho do Chefe do 
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Executivo n.° 202/2000〔BORAEM 42 ( I Série )，

16/10/2000〕 

3. Aprova a tabela de taxas devidas pelos actos previstos 

no Regime Jurídico de Propriedade Industrial - 

Despacho do Chefe do Executivo n.° 57/2005

〔BORAEM 11 ( I Série)，14/03/2005〕 

4. Aviso – em relação ao pagamento online dos pedidos 

dos direitos de propriedade industrial na Plataforma de 

Pagamento Electrónico da Caixa Económica Postal da 

RAEM, ou de outros instrumentos de pagamento 

aceites na referida Plataforma〔BORAEM 44 ( II 

Série )，29/10/2014〕 

5. Aviso – relativo às regras gerais para o pedido da 

propriedade industrial em formato electrónico através 

da internet 〔BORAEM 52(II)，30/12/2015〕 
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