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01 - Considerandos 

O presente protocolo tem como objetivo estabelecer uma 

plataforma de entendimento entre as várias entidades 

interessadas em ter acesso a conteúdos sobre a marca 

Sowash. 

Com o aumento dos utilizadores da internet, e a facilidade 

de obter conteúdos não licenciados ou não autorizados, 

requer dos titulares das marcas as medidas necessárias 

para a proteção da imagem de marca. 

Outra realidade é a necessidade das redes de distribuição 

e de revenda terem de reinventar os seus negócios e canais 

de distribuição, que cada vez mais dependem da internet e 

da utilização de conteúdos de imagem, texto e vídeo. 

Assim, encontra-se a necessidade de regular os conteúdos 

de marca que se disponibilizam, uniformizando-os e 

partilhando-os com todos os agentes económicos 

interessados, e dessa forma respeitar os direitos de 

propriedade industrial, propriedade intelectual, de imagem, 

de autor, de copywrite e os demais associados com o 

mesmo propósito. 

02 – Direitos reservados 

Sowash Portugal é uma marca representada por Formula 

San EURL, sediada em Rue Henri Becquerel, 97130 Jarry - 

Guadeloupe – Françe, e que por imposição da marca 

subscreveu um compromisso de proteção dos direitos de 

propriedade, nomeadamente no que respeita à produção de 

conteúdos independentemente da sua finalidade.  

Em Portugal esses direitos estão conferidos à Formula San 

Portugal Lda, pessoa colectiva 515029017, sediada na Rua 

Henrique Paiva Couceiro 10 2700-453 Amadora, que os 

transfere através deste protocolo à entidade adiante 

identificada no Ponto 4. 

03 – Detalhe do acordo 

Através da subscrição deste documento, a entidade 

identificada no ponto 4 aceita sem reservas todas as 

seguintes condições: 

a) A entidade terá de respeitar todos os direitos 

mencionados no ponto 1, utilizando e reproduzindo 

exclusivamente os conteúdos que lhes for partilhado por 

ficheiro da Fórmula San Portugal; 

b) Sempre que a entidade necessite de manipular, alterar, 

refazer ou produzir os conteúdos, tem a obrigação de 

notificar a Formula San para validação; 

c) Os conteúdos não autorizados não podem ser 

divulgados ou publicados, e caso estejam a entidade 

tem 2 dias uteis para os retirar. 

d) A entidade poderá utilizar livremente todos os conteúdos 

fornecidos ou partilhados pela Formula San, em todas 

as suas ações que representem a promoção ou 

divulgação de Sowash, em plataformas online, redes 

sociais, sites, folhetos e outros do mesmo cariz. 

e) A utilização de imagens Sowash em conjunto com 

outras marcas carece de verificação antecipada pela 

Formula San. 

f) Caso a entidade necessite de um conteúdo especifico 

que não esteja disponível, mas a entidade tem meios 

para o produzir, tem de o apresentar para validação 

antecipada. 

g) A Formula San não assume qualquer custo na produção 

de conteúdos pelas entidades. 

h) O escrutínio dos conteúdos produzidos pela entidade e 

a supervisão dos conteúdos partilhados fica a cargo da 

Formula San Portugal. 

i) A utilização de conteúdos não autorizados ou o 

incumprimento cessa de imediato o presente acordo e 

poderá ser punível por força da Lei vigente. 

04 Entidade 

Nome da Entidade: 
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