
Porque é que é relevante esta adesão?

A partir de agora, os utilizadores do Sistema de 
Madrid poderão passar a designar o território de Cabo 
Verde no pedido de marca de registo internacional 
e proteger em território cabo-verdiano os sinais 
distintivos que utilizam para sinalizar os seus 
produtos, recorrendo a um procedimento simplificado. 

Quais são as vantagens do Sistema  
de Madrid? 

Cabo Verde adere  
ao Protocolo de Madrid 
MARCAS INTERNACIONAIS

6 de abril  
de 2022

O Governo de Cabo 
Verde depositou o 
seu instrumento 
de adesão ao 
Protocolo de Madrid, 
tornando -se o 
112.º membro do 
chamado Sistema de 
Madrid, que abrange 
atualmente um total 
de 128 países. 

6 de julho  
de 2022

Entrada em vigor do 
Protocolo.

 
Um único pedido e um 
único registo;

 
Flexibilidade para expandir 
o âmbito geográfico em 
fases posteriores; 

 
Proteção mundial; 

 
Gestão centralizada  
da carteira de marcas; 

 
Redução de custos;

 
Previsibilidade do sistema 
(decisão em 12 ou 18 meses);

 
Ferramentas on-line.

mlgts.pt

O Protocolo de Madrid relativo ao registo 
internacional de marcas é um tratado 
administrado pela Secretaria Internacional da 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI), sediada em Genebra. Permite proteger 
uma marca em vários países, bastando o 
depósito de um único pedido e a tramitação de 
um único processo simplificado.

https://www.mlgts.pt/pt/


Como funciona a proteção internacional  
de uma marca através do Protocolo de Madrid?

1. Pedido de registo de marca 2. Pedido de registo internacional

3. Exame formal 
do pedido 
de registo e 
aprovação 

4. Registo  
e publicação

5. Notificação

7. Registo

INSTITUTO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NACIONAL OU REGIONAL 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (OMPI)

INSTITUTOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
DE TODOS OS TERRITÓRIOS DESIGNADOS

Obtenção da marca base 
(nacional ou regional).

Envio para a OMPI.

No Registo 
Internacional e no 
Boletim de Marcas 
Internacionais 
da OMPI, 
respetivamente.

Envio, ao requerente, 
de um certificado do 
registo e notificação 
dos institutos 
de propriedade 
intelectual de todos os 
territórios designados.

6. Decisão 

A OMPI regista as 
decisões e informa o 
requerente.

CONTACTOS

Portugal  
MORAIS LEITÃO

VASCO STILWELL D’ANDRADE
SÓCIO

vsandrade@mlgts.pt

Cabo Verde  
VPQ ADVOGADOS

VERA PATRÍCIA QUERIDO
SÓCIA

vquerido@vpqadvogados.com

Dentro do prazo aplicável (12 ou 18 
meses), de acordo com a sua legislação.

membros da MORAIS LEITÃO LEGAL CIRCLE

MORAIS LEITÃO, GALVÃO 
TELES, SOARES DA SILVA  
& ASSOCIADOS

mlgts.pt

Sede
LISBOA
Rua Castilho, 165
1070-050 Lisboa
T +351 213 817 400
F +351 213 817 499
mlgtslisboa@mlgts.pt

PRAIA
Edifício BAIcenter, 3.º esq.
Av. Cidade de Lisboa, Chã d’Areia
Praia – Cabo Verde
M +238 972 84 20
M +238 973 23 21
geral@vpqadvogados.com

VPQ 
ADVOGADOS

vpqadvogados.com

https://www.mlgts.pt/pt/equipa/socios/Vasco-Stilwell-dAndrade/299/
https://www.vpqadvogados.com/pt/equipa/socios/Vera-Patricia-Querido/21199/
https://www.mlgts.pt/pt/
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