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Adesão de Cabo Verde ao Protocolo relativo ao 
Acordo de Madrid 

• Depósito dos instrumentos de adesão – 6 de abril de 2022;

• Implementação do Protocolo com suporte técnico da OMPI em
curso desde maio de 2022;

• Entrada em vigor do Protocolo – 6 de julho de 2022.



Principais funções do IGQPI no âmbito do Sistema de Madrid

IGQPI como escritório de origem:

• Recebe pedidos de registo de Cidadãos nacionais, estrangeiros residentes
em Cabo Verde ou de estabelecimentos comerciais sediados no pais;

• Certifica a conformidade do pedido internacional;

• Indica a data de receção do pedido;

• Tem o prazo até dois meses para enviar o pedido à OMPI;

• A OMPI efetua o exame formal para garantir que o pedido atende a todos
os requisitos;

• A OMPI faz a inscrição desse pedido (inscrição internacional), e publica na
Gazeta Internacional (Boletim Oficial da OMPI);

• A OMPI notifica os países escolhidos pelo requerente;



IGQPI como escritório de origem: (cont.)

• Cada estado membro designado efetua o exame de acordo com sua
própria legislação e envia resposta à OMPI, que repassará, então, ao
requerente;

• O IGQPI monitoriza o registo da marca de base (nacional) por um
período de cinco anos pois o registo internacional depende dessa
marca;

• O IGQPI deve informar à OMPI caso essa marca seja arquivada ou
haver algum pedido de desistência;

• Caso ocorra, a OMPI procederá com a recusa total ou parcial da
marca internacional.



Principais funções do IGQPI no âmbito do Sistema de Madrid

O IGQPI como escritório designado:

• Recebe pedidos de registo dos estados membros da União de 
Madrid;

• Examina o pedido de acordo com a legislação nacional CPI (Código 
da Propriedade Intelectual).

• Tem o prazo de até (12) doze meses para conceder ou não o pedido 
de registo, sob pena de deferimento tácito;

• Entre outras que foram apresentada pela Sra. Debbie Roenning.



Como o IGQPI se está a preparar para esta nova fase?

• Formação (teórica e pratica) para implementação do Protocolo de Madrid 
em curso desde maio de 2022;

• Realização da missão de Madrid – OMPI para reforçar a capacitação dos 
quadros do IGQPI e apoiar na operacionalização do Protocolo de Madrid, 
16 a 19 de agosto de 2022;

• Disponibilização de informações e formulários necessários para o registo 
internacional de marcas no serviço de atendimento e no site do IGQPI;



Como o IGQPI se está a preparar para esta nova fase? 
(cont.)

• Simplificação do processo de registo e melhoria dos serviços:

• Redução do tempo do exame de Marcas;

• Redução do tempo de publicação dos BPI´s(Boletim da 
propriedade Intelectual);

• Adoção de ferramentas informáticas do Sistema de Madrid; 

• Atualização e regulamentação do CPI – Código da Propriedade 
Intelectual;

• Revisão da Tabela de Taxas;



Como o IGQPI se está a preparar para esta nova 
fase? (cont.)

• Inicio da divulgação do Sistema de Madrid em Cabo Verde – 18 de 
agosto de 2022;

• Contacto com parceiros estratégicos para divulgação e promoção do 
uso do Sistema de Madrid em Cabo Verde – em curso.
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