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REGISTO E PROTECÇÃO JURÍDICA DE 
RECEITUÁRIO E DE FORMAS OU 
MODELOS DE GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS 
 
 
 
 
Diversos membros da QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL têm vindo a colocar 
questões sobre a possibilidade de protegerem o seu património e ou o 
resultado do seu trabalho de investigação e ou desenvolvimento e ou a sua 
capacidade de apresentarem produtos com formatos inovadores no 
mercado. 
 
 
No fundo, as questões podem ser assim resumidamente colocadas: 
 
 

1. Um produtor desenvolve uma receita diferente para um determinado 

género alimentício e questiona se pode registar a receita para se 

tornar o único utilizador legal  

 

2. Um produtor pretende registar a forma/aparência de um determinado 

género alimentício, para que o possa comercializar sem ser copiado 
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QUESTIONADA A AUTORIDADE COMPETENTE, as respostas recebidas 
vêm corroborar o que temos vindo a informar, ou seja: 
 
 

 
A - Não é impossível registar uma receita como patente de invenção……, mas 

têm de ser cumpridos os requisitos de patenteabilidade, ou seja:  

 

- a receita tem de ser nova (ou seja, não conhecida por ninguém, excepto pelo(s) 

seu(s) inventor (es), não descrita por qualquer outra pessoa, não copiada de 

qualquer outra fonte e recente – com menos de 1 ano),  e 

 

- a receita tem que ser inventiva, ou seja, tem que ter um efeito inesperado face ao 

que já existe (por exemplo, não bastará trocar feijão por grão, farinha de trigo por 

farinha de milho, carne de frango por qualquer outra carne, ou aumentar ou 

diminuir a quantidade de incorporação dos ingredientes, ou mudar a forma de 

apresentação corrente, etc.),  e  

 

- a receita tem de poder ter aplicação industrial ( ou seja,  se o resultado da invenção 

puder ser fabricado ou utilizado de forma industrial) 
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Assim sendo, o registo de uma patente de uma receita não será 

impossível, mas …. não será nada fácil que  uma receita venha a 

ser considerada com cumprindo o critério de actividade 

inventiva, conforme definido pelo artº 54 do Código da 

Propriedade Industrial1. 

 
 
A este propósito, foi recomendada a leitura de uma publicação que, apesar de 

brasileira, retrata correctamente a abordagem a este tema (com critérios e 

entendimentos também aplicáveis em Portugal): 

        https://oconsultorempatentes.com/receitas-culinarias-sao-patenteaveis/ 
 
 
 
 
B - É possível a protecção da forma/aparência através da modalidade de 

desenho ou modelo.  

 
No entanto, a forma tem de ser nova e ter carácter singular  

 

Em resumo, a forma a registar não pode ser substancialmente semelhante a 

qualquer outra forma que já tenha sido divulgada, em Portugal ou no 

 
1 Considera-se que uma invenção implica actividade inventiva se, para um perito na 

especialidade, não resultar de uma maneira evidente do estado da técnica. 
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estrangeiro – inclusive pelo próprio (no caso do próprio, se tiver divulgado há 

mais de 12 meses).  

 

A seguir reproduzo os artigos do CPI directamente aplicáveis: 

 
Artigo 173.º 

Definição de desenho ou modelo 
O desenho ou modelo designa a aparência da totalidade, ou de parte, de um 
produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, 
cores, forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação. 
 
 

Artigo 175.º 
1 - Gozam de protecção legal os desenhos ou modelos novos que tenham 
carácter singular.  
2 - Gozam igualmente de protecção legal os desenhos ou modelos que, não 
sendo inteiramente novos, realizem combinações novas de elementos 
conhecidos ou disposições diferentes de elementos já usados, de molde a 
conferirem aos respectivos produtos carácter singular. 
 

Artigo 176.º 
Novidade 

1 - O desenho ou modelo é novo se, antes do respectivo pedido de registo ou 
da prioridade reivindicada, nenhum desenho ou modelo idêntico foi 
divulgado ao público dentro ou fora do País.  
2 - Consideram-se idênticos os desenhos ou modelos cujas características 
específicas apenas difiram em pormenores sem importância. 
 

Artigo 177.º 
Carácter singular 

1 - Considera-se que um desenho ou modelo possui carácter singular se a 
impressão global que suscita no utilizador informado diferir da impressão 
global causada a esse utilizador por qualquer desenho ou modelo divulgado 
ao público antes da data do pedido de registo ou da prioridade reivindicada.  
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2 - Na apreciação do carácter singular é tomado em consideração o grau de 
liberdade de que o criador dispôs para a realização do desenho ou modelo. 

 
 
 
 
 
       Face ao exposto, e porque a protecção jurídica quer de patentes quer de 
modelos requer que seja feito um registo,  a QUALIFICA/oriGIn PORTUGAL está 
disponível para apoiar os membros a elaborar o processo técnico de registo, com a 
documentação necessária para demonstrar que a receita é patenteável ou que a 
forma é registável 
 


