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Mobilidade Sustentável: Câmara Municipal de Lisboa lança projeto de apoio a aquisição de 
bicicletas

Em mais uma iniciativa que corrobora o título de Capital Verde Europeia, a Câmara Municipal de Lisboa
criou o Programa de apoio à aquisição de bicicletas novas para uso citadino, que visa promover na
Capital lusitana uma mobilidade mais sustentável, objetivando a melhoria na qualidade do ar, a redução
de ruídos e do congestionamento de veículos e a melhoria na qualidade da vida e saúde de quem habita,
trabalha e visita a cidade.

Segundo informações do governo local, até o dia 03 de agosto de 2020, a Câmara Municipal já havia
recebido 373 candidaturas ao programa, tendo efetuado os 50 (cinquenta) primeiros pagamentos, no
valor de cerca de 14 (quatorze) mil euros.

Cumpre ressaltar que o programa possui uma dotação orçamentária de cerca de três milhões de euros,
alocado da seguinte forma: (i) até 1.500.000 € para apoio a bicicletas convencionais e bicicletas
convencionais adaptadas; (ii) até 1.000.000 € para apoio a bicicletas assistidas eletricamente e bicicletas
adaptadas assistidas eletricamente; (iii) até 500.000 € para apoio a cargobikes.

Para participar do programa é necessário adquirir uma bicicleta em uma das lojas aderentes e
posteriormente apresentar a candidatura ao pedido de apoio por meio do site: www.pedala.lisboa.pt.

Fontes: https://www.lisboa.pt/programa-de-apoio-aquisicao-de-bicicletas e 
https://observador.pt/2020/08/13/camara-de-lisboa-ja-apoiou-a-aquisicao-de-50-bicicletas-num-total-de-
373-candidaturas/?fbclid=IwAR2FtFrsrP31LvC1EIVz2AgDhdbL806qAnStrIfFOk3LBam1PDiaRK1NfqM

http://www.pedala.lisboa.pt/
https://www.lisboa.pt/programa-de-apoio-aquisicao-de-bicicletas
https://observador.pt/2020/08/13/camara-de-lisboa-ja-apoiou-a-aquisicao-de-50-bicicletas-num-total-de-373-candidaturas/?fbclid=IwAR2FtFrsrP31LvC1EIVz2AgDhdbL806qAnStrIfFOk3LBam1PDiaRK1NfqM


Desenvolvimento de Empresas: Portugal aprova a criação de Banco Português de Fomento.

Após aval da Comissão Europeia, o Conselho de Ministros de Portugal aprovou no último dia 13/08/2020
o decreto-lei que cria o Banco Português de Fomento.

Segundo o Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, “o Banco Português
de Fomento realizará um conjunto alargado de operações, quer de crédito direto às empresas, quer a
gestão do sistema de garantias de Estado, quer de capitalização de empresas e de apoio às exportações e
à internacionalização.

O Banco Português de Fomento nascerá da fusão da PME Investimentos e da Instituição Financeira de
Desenvolvimento na SPGM, com capital estatal de 255 milhões de euros, tendo previsão de início das
operações em 40 (quarenta) dias.

Trata-se de mais um importante instrumento de acesso a financiamento para projetos em investigação e
inovação, infraestruturas sustentáveis, investimento social e formação, assim como projetos que
aumentem a competitividade das empresas portuguesas e encorajem investimentos pelo setor público.

Fontes: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=aprovada-criacao-do-banco-portugues-de-
fomento; https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/comissao-europeia-aprova-criacao-do-banco-portugues-de-
fomento-621723 e https://lisboagreencapital2020.com/

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=aprovada-criacao-do-banco-portugues-de-fomento
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/comissao-europeia-aprova-criacao-do-banco-portugues-de-fomento-621723
https://lisboagreencapital2020.com/


Energia Renovável: Setor de energia solar cresce em Portugal mesmo com a Pandemia.

O setor de energia limpa e renovável tem sido objeto de diversos incentivos por parte da União
Europeia. O governo português já no programa “Portugal 2020”, em vias de ser renovado para
“Portugal 2027”, dedicou uma linha de incentivos para o fomento de empresas nesse setor.

Resultado disso é que mesmo com a Pandemia o setor de energia solar teve um aumento no volume
de negócios. A empresa SunEnergy, por exemplo, sediada em Coimbra, declarou um aumento no
volume de negócios no primeiro semestre na proporção de 10% (dez por cento), o que refletiu em
um faturamento de cerca de dois milhões de euros a mais, se comparado com o mesmo período de
2019.

Segundo o CEO da SunEnergy, em entrevista concedida ao Jornal Económico, o setor de energia
solar resistiu a pressão da Pandemia e registrou um aumento no interesse por parte do
consumidor, que cada vez mais aposta em soluções que contribuem para a sustentabilidade, desde
que simultaneamente haja economia significativa.

Não restam dúvidas que as iniciativas governamentais fizeram grande diferença no apoio das
empresas do setor no âmbito da Pandemia, o que reforça a importância dos programas de fomento
à sustentabilidade desenvolvidos pela Comissão Europeia.

Fontes: https://www.portugal2020.pt/content/programas-operacionais e
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/setor-da-energia-solar-resiste-a-pandemia-sunenergy-aumenta-
volume-de-negocios-em-10-no-primeiro-semestre-627047

https://www.portugal2020.pt/content/programas-operacionais
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/setor-da-energia-solar-resiste-a-pandemia-sunenergy-aumenta-volume-de-negocios-em-10-no-primeiro-semestre-627047


Business Litigation: IPO da Surf Telecom é objeto de litígio judicial.

No último dia 18 de agosto de 2020, a Justiça de São Paulo, em decisão liminar proferida no
processo nº 1068494-90.2020.8.26.0100 em trâmite perante a 1ª Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem do Foro Central Cível da Capital, deferiu pedido da multinacional de Cingapura Plintron
Holdings Pte. Limited e de sua subsidiária brasileira Plintron do Brasil Participações e
Investimentos Ltda. para, dentre outras coisas, obstar que a Surf Telecom S.A. realize quaisquer
atos preparatórios à abertura do capital e à oferta pública de suas ações (“IPO”).

Na prática, a decisão impede a captação de investimentos pela Surf Telecom S.A., por meio do
denominado IPO, que é a sigla de Initial Public Offering (Oferta Pública Inicial), termo utilizado
quando a sociedade comercial procede a abertura de mercado, com a venda de ações para o público
por meio da bolsa de valores.

A decisão se deu por conta de um litígio envolvendo a Plintron e a Maresias Participações Ltda.,
ambas acionistas da Surf Telelecom S.a. e que disputam o direito ao controle da Sociedade,
decorrentes de um contrato de investimento celebrado.

Tendo em vista a existência de cláusula compromissória, o litígio agora será decidido por meio de
um Tribunal Arbitral, mediante as regras estipuladas pelas partes envolvidas.

Fonte:https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001ADZD0000&processo.foro=100&process
o.numero=1068494-90.2020.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_9c9000f4b5e84903ab4562e0966c8197

https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=2S001ADZD0000&processo.foro=100&processo.numero=1068494-90.2020.8.26.0100&uuidCaptcha=sajcaptcha_9c9000f4b5e84903ab4562e0966c8197


Propriedade Intelectual: Ritter Sport vence a disputa com a Milka pelo direito exclusivo de 
comercializar barra de chocolate quadradas 

Após quase 10 (dez) anos de disputa, o Tribunal de Justiça Federal Alemão (Bundesgerichtshof - BGH)
decidiu pela validade do registro da forma quadrada da barra de chocolate, efetuado pela Ritter Sport
perante o Instituto de Marcas e Patentes Alemão.

Na prática, a decisão impede que as outras fabricantes de chocolate comercializem barras de chocolate
quadradas, por entender que essas são características do chocolate associadas às barras de chocolate da
Ritter Sport e que poderiam causar erro aos consumidores.

A Mondelēz International, empresa proprietária da fabricante suíça Milka, questionava tal registro, por
entender que a forma da barra de chocolate constitui-se de uso comum, não sendo passível de registro. O
Tribunal Alemão por sua vez manteve o entendimento da validade do registro, entendendo que o formato
da barra de chocolate da Ritter Sport remonta ao início da história da empresa, quando seus fundadores
decidiram pela barra quadrada, de modo a ser possível colocar nos bolsos dos casacos, sendo objeto de
diversas propagandas.

Não é a primeira vez que o formato das barras de chocolate entra em discussão na Europa, já tendo o
Tribunal de Justiça da União Europeia indeferido pedido da Nestlé para registro do formato
tridimensional do “KitKat”, entendendo, na ocasião, que o formato do chocolate não era de conhecimento
notório nos Estados Membros.

Fontes:https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=8195&Seite=1&nr=109110&pos=32&anz=679
e https://www.dn.pt/mundo/formato-do-kikkat-nao-e-marca-registada-por-culpa-de-portugal-9271722.html

https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=8195&Seite=1&nr=109110&pos=32&anz=679
https://www.dn.pt/mundo/formato-do-kikkat-nao-e-marca-registada-por-culpa-de-portugal-9271722.html

