Neste documento encontram-se os passos a tomar para associar um clube
na FPESPORTS.
1º - O clube deve estar registado como uma empresa. Este registo deve ser
feito em eportugal.gov.pt/espaco-empresa/empresa-online (custo de 360€
para o registo de empresa através do serviço Empresa na Hora disponível
nos balcões das lojas de cidadão e online). Para isto é necessário a senha de
acesso ao portal das finanças que pode ser obtida em
portaldasfinancas.gov.pt - Serviços Tributários > Registar-me.
Preencha o formulário de adesão com os seus dados pessoais, nos termos
que lhe são solicitados.
Logo que o pedido da senha é efetuado, são disponibilizados
automaticamente dois códigos:
• para fiabilização de telemóvel, por SMS;
• para fiabilização de e-mail, por correio eletrónico.
Estes códigos só podem ser confirmados no Portal das Finanças
em: Cidadãos > Outros Serviços > Confirmação de Email e Telefone, após
a receção da senha de acesso ao Portal das Finanças, que é enviada pelo
correio, em envelope-mensagem, para o domicílio fiscal.

2º - O clube deve ter a sua marca registada. Em Portugal, as marcas e os
outros sinais distintivos do comércio registam-se no INPI - Instituto
Nacional da Propriedade Industrial. Antes de apresentar o pedido de
registo, certifique-se de que:
•
•

•

não há uma marca igual ou semelhante à que quer registar
a marca permite distinguir os seus produtos ou serviços
fazendo com que os consumidores sejam capazes de a
reconhecer e distinguir das marcas de outras empresas
existentes no mercado
a marca pode ser registada.

Esta informação foi providenciada pelo site do governo. Para mais
detalhes e para registo de marca consultem o endereço:
https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Marca/Comoregistar-marcas-ou-outros-sinais#Marca
Pode encontrar os custos associados ao registo de marca em:
https://justica.gov.pt/Registos/Propriedade-Industrial/Marca/Quantocusta-registar-marcas-ou-outros-sinais

3º- Associar o clube. Feitos os passos anteriores dirija-se ao site da
FPESPORTS e seleccione "ASSOCIA O TEU CLUBE!". Para este efeito são
necessários:
• Logótipo do clube;
• Nome e morada do clube;
• NIF;
• Certidão de registos;
• Assinatura em PDF.
Aconselhamos ainda que registem o vosso domínio para ajudar a
fortalecer a vossa identidade. O domínio associa pesquisas na internet aos
vossos clubes e conteúdo e pode providenciar alguma exclusividade e
profissionalismo extra.

