PEDIDO DE REGISTO DE DENOMINAÇÃO DE VARIEDADE

Reservado à DVS
RECEÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
Data do pedido:
Data de prioridade:
Número do pedido:

1 - Requerente

2 - Taxon botânico (Género, espécie ou sub-espécie da variedade):
Nome comum:

3 - Denominação da variedade
Referência ou código do obtentor (maiúsculas):
Uma denominação pode tomar a forma de um “nome de fantasia” ou de um “código”, assinalar
a opção adequada:

Código

Nome de fantasia

Proposta de denominação varietal:
Se não selecionar qualquer das opções a DVS tratará a sua proposta como um “nome de fantasia”.

4 – Alteração de denominação (Preencher apenas se se tratar de alteração de denominação)
Número do pedido:
Nova proposta de denominação:

5 - Denominação apresentada ou registada num registo oficial de um Estado-Membro da
União Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais (UPOV):
(*)

País

Situação

Denominação (se diferente do ponto 3 ou 4)

(*): A - Aceite;

B - Em tramite;

C - Rejeitada
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6 - A denominação proposta foi apresentada ou registada pelo(s) requerente(s) como marca
registada na União Europeia ou num Membro da UPOV ou no Secretariado Internacional
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) relativamente a produtos que
sejam idênticos ou similares de acordo com a legislação nacional.

País e/ou OMPI

Data do pedido

Data do registo

(*)

Situação

Número do registo

(*): A - Aceite;

B - Em tramite;

C - Rejeitada

7 – Renúncia à marca
O requerente declara não beneficiar dos direitos de marca de fábrica para a
denominação relativa a este pedido, no momento da apresentação, do mesmo.
O requerente declara que, no momento da apresentação deste pedido, beneficia
dos direitos de marca de fábrica para a denominação relativa a este pedido
renunciando aos citados direitos desde o momento em que lhe seja concedido o
correspondente Título de Direitos de Obtentor solicitado; renuncia igualmente ao
benefício dos direitos de marca que lhe correspondam nos países com os quais
Portugal tenha estabelecido convénios sobre proteção de obtenções vegetais. A
presente declaração não impede, contudo, de usufruir dos referidos benefícios,
até que lhe seja concedido o Título de Registo.

Marca nº

8 – Compromissos do signatário
Requer que a denominação proposta para a variedade seja aceite,
declarando serem completas e corretas as informações prestadas neste
formulário.
Local:

Data:

Assinatura(s):
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