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AVISO 
 

 

 

Prazos de Reclamação e de Contestação 

 

 
De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade 

Industrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de 

20 de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº 

4/2007, o  prazo para apresentação das reclamações é de 

dois meses, a contar da data da publicação do pedido no 

BPI — Boletim da Propriedade Intelectual. 

5ºBPI



Artigo 154º 
 

Publicação do pedido 

 

1. Da apresentação do pedido publica-se aviso no Boletim da 

Propriedade Industrial, para efeito de reclamação de quem se 

julgar prejudicado pela eventual concessão do registo. 

 

2. A publicação a que se refere o número anterior deve conter a 

reprodução da marca, a classificação dos produtos e serviços 

nas respectivas classes e mencionar as indicações a que se refe-

re o n.º 1 do artigo 151º. 

 

3. Compete ao serviço responsável pela Propriedade Industrial 

verificar a classificação a que se refere o número anterior, cor-

rigindo-a, se for caso disso. 
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NOTA DE  

ABERTURA 

 

 

Caros utentes 

 

Ao publicarmos mais este número do BPI – Boletim da Propriedade Intelectual de Cabo Verde – o Nº 5, 

estamos a autenticar a nossa aposta na melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo IGQPI – Instituto 

de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual aos seus utentes, principalmente aos detentores de 

activos da propriedade intelectual, e em especial, aos Senhores mandatários, entidades com as quais lida-

mos no dia – a – dia. 

Com a presente publicação, estamos a cumprir plenamente o nosso plano e estamos a honrar integralmente 

os compromissos assumidos aquando da publicação do BPI nº 4, em Abril do corrente ano de 2015. A pro-

pósito, apesar das inúmeras dificuldades, o ano 2015 afigura-se fértil e com maior dinâmica, em matéria 

da propriedade intelectual, pois, nunca a propriedade intelectual mereceu notável atenção e nunca este sec-

tor esteve tão activo como actualmente, com uma movimentação extraordinária em termos de pedidos de 

registo e de busca de confiança e protecção.   

Continuamos a busca incessante de novas oportunidades, novos talentos e novas capacidades e competên-

cias internas. Prova disso são a concepção, design, formatação e edição do nosso BPI, como plataforma 

privilegiada de comunicação e de interacção com os nossos utentes. A nossa meta, a curto/médio prazo 

será atingir a total digitalização do BPI e a sua disponibilização, de forma desmaterializada, a todos os 

consumidores, de uma forma geral. Por esta via, estamos certos de, por um lado, dar satisfação às expecta-

tivas dos nossos utentes, e por outro, facilitar o acesso a tão importante fonte de informação sobre todos os 

actos praticados pelo IGQPI na gestão dos activos da propriedade intelectual. 

 

Entretanto continuamos enfrentando enormes desafios. A nossa aposta continua no sentido de reforçarmos, 

cada vez mais, a capacidade técnica do IGQPI, quer no domínio da gestão da propriedade intelectual, quer 

no domínio da gestão da qualidade. Esse desiderato constitui a pedra angular da nossa actuação nos próxi-

mos tempos. A par disso, pretendemos ainda, não obstante as condições adversas com que deparamos, ins-

tituir uma verdadeira dinâmica nos dois principais sectores de actuação do IGQPI e fazer da gestão da qua-

lidade e da propriedade intelectual, duas vertentes fundamentais de desenvolvimento da economia Cabo-

verdiana, criando as bases e incentivando o sector privado numa aposta incondicional, na melhoria da qua-

lidade dos seus produtos e dos seus serviços, mas também, na segurança e tranquilidade que o registo dos 

seus activos de propriedade industrial pode proporcionar. 
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Não cansamos de repetir que, graças ao trabalho meritório da equipa que integra o colectivo do IGQPI, já 

é possível, internamente e sem grandes recursos, a concepção, o “design” e a preparação completa do BPI 

– Boletim de Propriedade Intelectual. Esta façanha constitui um ganho evidente e irrefutável que permite 

ao IGQPI consolidar, cada vez mais, a sua independência, a sua autonomia e sobretudo, a sua eficácia e 

eficiência na concretização dos seus objectivos e deve-se, repetimos, exclusivamente ao espírito de total 

entrega e de altruísmo com que toda a “equipa” do IGQPI e sobretudo o grupo de trabalho destacado para 

o efeito, colocou ao serviço da causa comum. 

 

Nova edição do BPI, nova etapa, novos desafios e novas conquistas: Nova etapa porque, ultrapassamos já 

o problema da dependência conceptiva. Novos desafios porque cada vez mais encontramos barreiras, pro-

blemas e equações que têm resolvidas, graças ao espírito de equipa reinante no IGQPI. Novas conquistas 

porque, na verdade, sentimos que o IGQPI começa a ser reconhecido pelo seu papel preponderante que 

vem desempenhando, mas, sobretudo, pelas reacções extremamente positivas que temos recebido das insti-

tuições internacionais como a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual; a ONUDI – Orga-

nização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial; a CEDEAO – Comunidade dos Estados da 

África Ocidental e doutros parceiros, com os quais temos mantido relações privilegiadas de cooperação. 

 

Uma vez mais, termino deixando um sinal de reconhecimento a toda a equipa do IGQPI pelo excelente 

trabalho realizado, o que demonstra que, realmente, actuando em equipa conseguiremos atingir o nosso 

objectivo principal que é servir e servir bem, o público em geral, com qualidade, eficiência e eficácia. 

Aos nossos utentes e principalmente aos detentores de activos da propriedade intelectual e especificamente 

aos agentes da propriedade industrial, o nosso reconhecimento pela confiança depositada em nós, e sobre-

tudo pela cooperação e espírito de abertura com que nos têm procurado. 

 

 

 

Votos de uma óptima leitura e de uma proveitosa consulta. 
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Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana, atri-

buindo aos criadores o direitos de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.  

 
A Propriedade Intelectual divide - se em: Propriedade Industrial (PI) e os Direitos de Autor e Direitos 

Conexos.  

Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) 

e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das 

obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes). 
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PUBLICAÇÃO DE 

LOGOTIPOS 

1 
PUBLICAÇÃO DE LOGOTIPOS 
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00002586/2014  

 

UNIDADE DE INFORMAÇÃO FINACEIRA (UIF)  

 

Cabo-Verdiana  

 

Edifício do Ministério da Justiça, 2º andar Esq., rua da Cidade do Funchal-Meio de Achada Santo António 

 

24/10/2014 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00002759/2015 

 

Sociedade Empreendimentos 

Turísticos Lda. 

Cabo-Verdiana  

 

Av. Rotary, Prainha, Praia-  

Cabo Verde  

28/05/2015 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

 

00002760/2015  

 

Sociedade Empreendimentos Turísticos Lda  

 

Cabo-Verdiana  

 

Av. Rotary, Prainha, Praia –Cabo Verde  

 

28/05/2015  

 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

P
u
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00002835/2008 

 

T+ Telecomunicações, SA 

 

Cabo-Verdiana  

 

R. Cidade do Funchal nº8, Praia – Cabo 

Verde 

17/12/2008 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Data do pedido 
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PUBLICAÇÃO DE 

PEDIDOS  

2 
PUBLICAÇÃO DE MARCAS 

Publicam-se os pedidos de registo de marcas listados a seguir, para a apresentação de oposição, nos termos 

do Artigo 235º do Código da Propriedade Industrial (CPI).  

 

Obs: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos no Bo-

letim da Propriedade Intelectual”. 
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00002203/2013/ME/MP  

25  

BATA BRANDS S.á.r.l. 

Luxemburguesa 

P.O.BOX 1638, 1016 Luxemburgo,  

Luxemburgo  

Industrial e Comercial  

23/07/2013 

Classe 25: Vestuário, calçado e chapelaria. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Atividades 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

TOMY TAKKIES 

00002597/2014/ME/MP&S 

12, 16 e 35 

Automotive Distributors Ltd.  

Reino Unido 

9 Wheelbaroow Park, Pattenden Lane, Marden, 

Kent, TN12 9QJ, REINO UNIDO 

Industrial e Comercial  

28/11/2014 

Abaixo Listados 

Classe 12: peças e acessórios para veículos. Classe 16: materiais de 

encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papela-

ria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (com excepção dos móveis); matérias 

plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres 

de imprensa; clichés (estereótipos); catálogos de venda por correspon-

dência; catálogos promocionais; catálogos de produtos; calendários; 

imagens; cartazes. Classe 35: reunião, para benefício de terceiros, de 

uma variedade de produtos, nomeadamente, ferramentas, acessórios 

para carros, peças e acessórios de veículos, permitindo aos clientes ver 

e comprar convenientemente esses produtos a um distribuidor de pe-

ças de automóveis; venda a retalho e por grosso de ferramentas, aces-

sórios para carros, peças e acessórios de veículos; todos os serviços 

acima mencionados, também fornecidos pela internet ou world wide 

web ou por catálogo. 

00001265/2008/ME/MP 

18 

São Paulo Alpergatas S.A.  

Brasileira 

Rua Urussi n.º 300, São Paulo, SP-04542,  

Brasil  

Industrial e Comercial 

22/01/2008 

(Classe 18) Couro e imitação de couro e artigos 

feitos desses materiais e não incluídos noutras 

classes; malas e sacos de viagem; chapéu-de-

chuva, chapéu-de-sol e bengalas; chicotes, 

arreios e selaria; carteiras, pastas e sacos.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Atividades 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
HAVAIANAS 

 

00002689/2015/MN/MS 

39 

Correios de Cabo Verde, SA 

Cabo Verdiana  

Rua Cesário de Lacerda, Nº 2-CP 92-7600, 

Praia  

Comercial  

24/02/2015 

Transporte; embalagem e entreposto de  

mercadorias; organização de viagens  

(Classe 39). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002701/2015/ME/MP 

29 

FRIESLAND BRANDS B.V., 

 

Holandesa 

Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort,  

Holanda 

 

Industrial e Comercial 

30/01/2015 

(Classe 29) leite e lacticínios; leite em pó. 
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00002707/2015/MN/MS 

35, 36, 38, 41, 42 
GLOBAL MONEY TRANSFER CABO 

VERDE (GMT CABO VERDE, S.A.) 

Cabo-verdiana 
Av. Da Liberdade e Democracia, Nº 5, Piso 1 

Direita, CP 128 , Praia, Cabo Verde 

 

Comercial 

03/03/2015 
Formação e capacitação; Transferências de 

dinheiro nacionais e internacionais; opera-

ções de câmbio; sistemas e dispositivos de 

pagamento electrónico; Gestão comercial e 

cobranças; softwares e aplicações informáti-

cas e/ou de telemóveis.   

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

P
u

b
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o
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e 
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SKREBI BU FUTURU 
 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores vermelho, preto e 

branco. 

00002715/2015/ME/MP 

12 

RENAULT s.a.s 

 

Francesa 

92100 Boulogne-Billancourt, França 

 

Comercial e Industrial 

 

13/04/2015  
Classe 12: Veículos; aparelhos de loco-

moção por terra, por  ar ou água e suas 

partes e acessórios 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
SANDERO 

 

00002716/2015/ME/MP 

12 

RENAULT s.a.s  

 

Francesa 

92100 Boulogne-Billancourt, França 

 

Comercial e Industrial  

 

13/04/2015 
Classe 12: Veículos; parelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por  água e suas partes e 

acessórios 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002711/2014/ME/MP 

21 
VITRINOR VITRIFICADOS DEL NOR-

TE, S.A.L. 

Espanhola 
Barrio de Rioseco, S/N – 39786 Guriezo 

(Cantabria), Espanha  

 

Industrial e Comercial 

 

03/10/2014 

 
Utensílios e recipientes para uso doméstico 

e na cozinha (Classe 21). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

DOKKER 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002717/2015/ME/MP 

12 

RENAULT s.a.s 

 

Francesa 

92100 Boulogne-Billancourt, França 

 

Comercial e Industrial 

 

13/04/2015 
Classe 12: Veículos; aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por  água e suas partes e 

acessórios.  

 

00002718/2015/ME/MP 

12 

RENAULT s.a.s 

 

Francesa 

92100 Boulogne-Billancourt, França 

 

Comercial e Industrial 

 

13/04/2015 
Classe 12: Veículos; aparelhos de locomo-

ção por terra, por ar ou por  água e suas 

partes e acessórios. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

DUSTER 

LODGY 

00002721/2015/ME/MP 

12 

RENAULT s.a.s 

Francesa 

92100 Boulogne-Billancourt, França  

 

Comercial e Industrial 

13/04/2015  
Classe 12: Veículos; aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por  água e suas partes e 

acessórios. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
CAPTUR 

5ºBPI
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00002725/2015/ME/MP 

34  

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 

 

Suíço 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  

 

Comercial e Industrial 

 

13/04/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

  

00002726/2015/ME/MP 

12 

HONDA MOTOR CO., LTD 

 

Japonesa 
1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-

ku, Tokyo 107-8556 Japão  

 

Comercial e Industrial  

 

30/03/2015 
Classe 12: Veículos; aparelhos de loco-

moção por terra, por ar ou por  água; e 

peças e acessórios para os produtos acima 

mencionados. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002727/2015/ME/MP 

29 

Lactogal – Produtos Alimentares, S.A 

 

Portuguesa 
Rua do Campo Alegre, Nº 830, 5º andar, 

4150-171, Porto, Portugal 

Comercial e Industrial 

 

12/05/2015 

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; 

frutos e legumes em conserva, congelados, 

secos e cozidos; geleias, doces, compotas; 

ovos, leite e lacticínios; óleos e gorduras co-

mestíveis. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

  

00002728/2015/ME/MP 

29 

Lactogal – Produtos Alimentares, S.A 

Portuguesa 

 
Rua do Campo Alegre, Nº 830, 5º andar, 

4150-171, Porto, Portugal 

Comercial e Industrial 

 

12/05/2015 

Carne, peixe, aves e caça; extratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; geleias, do-

ces, compotas; ovos, leite e lacticínios; 

óleos e gorduras comestíveis. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 34: Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem 

os seus próprios cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mascar, tabaco de rapé, kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso medici-

nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer cigar-

ros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para inalação; artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros, filtros para 

cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

AMAZE 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores branco e tons de azul 

AGROS SELECTO 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002729/2015/ME/MP 

03 

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD. 

 

Ilhas Caimão 
POBOX: 309, Ugland house, Grand Cayman 

KY1-1104, Ilhas Caimão 

Comercial e Industrial 

 

31/03/2015 
Classe 03: Preparações para branquear e ou-

tras substâncias para a lavagem; preparações 

para lavar, polir, desengordurar e raspar; sa-

bões; detergente em pó; champôs. 

MURY 
 

00002730/2015/ME/MP 

29 

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD. 

 

Ilhas Caimão 
POBOX: 309, Ugland house, Grand 

Cayman KY1-1104, Ilhas Caimão. 

 

Comercial e Industrial 

 

31/03/2015 
Classe 29: Óleos e gorduras comestíveis; 

frutos e legumes em conserva secos e 

cozinhados; geleias, doces, compotas. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

P
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00002731/2015/ME/MP 

03  

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD. 

 

Ilhas Caimão  
POBOX: 309, Ugland house, Grand Cayman 

KY1-1104, Ilhas Caimão 

 

Comercial e Industrial  

 

31/03/2015 

 
Classe 03: Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para 

lavar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

detergente em pó; champôs. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

  

00002732/2015/ME/MP 

29 

 

Lactogal – Produtos Alimentares, S.A 

 

Portuguesa  
Rua do Campo Alegre, Nº 830, 5º andar, 

4150-171, Porto, Portugal. 

 

Comercial e Industrial 

 

12/05/2015 

 
Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extra-

tos de carne; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; geleias, doces, 

compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e 

gorduras comestíveis. 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002734/2015/MN/MP&S  

09, 35, 36, 38, 42 

GLOBAL MONEY TRANSFER  

CABO VERDE  

 

CABO VERDE  

 
Achada Santo António, nº11, Bloco A, 4B, Prédio 

IFH, Comunidade Europeia, CP nº 128  

 

Comercial 

 

26/06/2015  

 
Classe 09: Mecanismos para aparelhos de pré-

pagamento; caixas registradoras, máquinas da 

calcular, equipamento para processamento de 

dados; computadores; programas de computador 

(software). Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; trabalhos de escritório. Classe 36: Seguros; negó-

cios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. Classe 38: 

Telecomunicações. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de 

análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de com-

putadores e de programas de computadores. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

MIMOSA 

EDINOSS 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002735/2015/ME/MP 

34  
BRITISH AMERICAN TOBACCO 

(BRANDS) LIMITED  

Britânico 
Globe House, 4 Temple Place, Lon-

don WC2R 2PG, Reino Unido 

Comercial e Industrial 

 

19/03/2015 
Classe 34: Cigarros; tabaco; produ-

tos à base de tabaco; isqueiros; 

fósforos; artigos para fumadores 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se prioridades no país 

de origem com o nº 31502, Azerbaijão, à 23-10-2014 

 

00002736/2015/ME/MP 

32 

Lactogal – Produtos Alimentares, S.A 

 

Portuguesa 

Rua do Campo Alegre, Nº 830, 5º andar, 

4150-171, Porto, Portugal 

Comercial e Industrial 

12/05/2015 

Cervejas; águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não-alcoolicas; bebidas de 

fruta e sumos de fruta; xaropes e outras 

preparações para bebidas. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

SERRA DA PENHA 
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00002737/2015/ME/MP 

34 
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 

LIMITED  

Americano 
2711 centerville Road, Suite 300, Wilmington, 

Delaware 19808, Estados Unidos da América  

Comercial e Industrial 

 

17/03/2015 
Classe 34: Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; 

isqueiros; fósforos; artigos para fumadores. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

  

00002738/2015/ME/MP 

32  
LACTOGAL- Produtos Alimentares, 

S.A. 

Portuguesa 
Rua do Campo Alegre, nº 830, 5º andar 

4150-171, Porto, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

 

27/03/2015 
Cervejas; Águas minerais e gasosas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas 

de fruta e sumos de fruta; xaropes e 

outras preparações para bebidas (Classe 

32). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002739/2015/MN/MS 

41 

Educa Cabo Verde, Ensino e Formação, Lda 

 

Cabo-verdiana 
Cidade da Praia, Achada de Santo António, 

Avenida ONU  

Comercial  

 

17/03/2015 
Classe 41: Educação; formação; divertimento; 

atividades desportivas e culturais. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002740/2015/MN/MP  

3  
Afrolusa- Importação e Exportação 

Geral de Produtos. 

 

Cabo-Verdiana  

 
Rotunda de Ponta D’Água, Praia, Cabo 

Verde. 

 

Industrial e Comercial  

 

09/04/2015 

Derivados de sabões, Detergentes, ten-

soativos, conservantes, aromas (Classe 

03). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se prioridade do registo no 

país de origem com o número UK00003073402, Reino Unido, à 

19/09/2014. 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores vermelho, cinzento 

claro, cinzento escuro, prateado e branco.  

COLÉGIO PORTUGUÊS 

00002741/2015/MN/MP&S 

25, 28, 35, 41 

 

Mariventos – Eventos e Serviços, Lda.  

Cabo-verdiana 

 

Mindelo, Rua do Tejo, nº 12, Ilha de  

São Vicente 

Comercial  

27/04/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 
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Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25);  Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações 

para árvores de Natal (Classe 28); Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório, marchandi-

sing (Classe 35); Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais (Classe 41). 
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00002743/2015/ME/MP  

10 

Braun GmbH 

Alemã 

 

Frankfurter Str. 145, 61476 Kronberg im Tau-

nus, ALEMANHA 

Industrial e Comercial  

 

27/04/15 

Termómetros digitais e infravermelhos para 

medir a temperatura do corpo humano, monito-

res de pressão arterial digitais para medir a 

pressão arterial em seres humanos, peças e 

acessórios para todos os artigos atrás referidos 

(Classe 10). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002745/2015/ME/MP 

34 

 

British American Tobacco (Brands) Li-

mited  

Inglesa 

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, Reino Unido 

 

Industrial e Comercial  

23/04/2015 

Cigarros; tabaco; produtos à base de taba-

co; isqueiros; fósforos; artigos para fuma-

dores. (Classe 34). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores: vermelho, bran-

co e verde. 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade do regis-

to de acordo com o registo número 2014 31504, que deu entrada 

no Azerbaijão, no dia 23/10/2014. 

00002746/2015/ME/MP 

38  

 

APPLE INC.  

Americana 

 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95074, 

USA 

 

Industrial e Comercial  

22/04/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 IPHONE 

Telecomunicações; serviços de telecomunicações e de comunicações; 

serviços de acesso a telecomunicações; comunicações por computador; 

comunicações entre computadores; serviços de telex, de telegramas e 

telefónicos; transmissão de dados e informações através de meios elec-

trónicos, informáticos, por cabo, rádio, correio electrónico, televisão, 

comunicações de satélites ou outros meios electrónicos; fornecimento 

de serviços de telecomunicações sem fios; serviços de correio electró-

nico; distribuição de mensagens por transmissão electrónica; serviços 

de transmissão digital de mensagens sem fios, de telemensagem e ser-

viços de correio electrónico; serviços que permitem ao utilizador envi-

ar e/ou receber mensagens através de uma rede de dados sem fios; 

serviços de acesso a telecomunicações; transmissão de conteúdo digi-

tal de áudio, música, vídeo e multimédia através de telecomunicações 

ou outras redes de comunicações electrónicas; emissões de áudio; 

emissões de vídeo; difusão ou transmissão de programas de rádio ou 

de televisão; difusão ou transmissão de conteúdos de vídeo através de 

uma rede informática mundial; transmissão contínua de conteúdos de 

áudio através de rede informática mundial. (Classe 38). 

00002747/2015/ME/MP 

09 

APPLE INC.  

Americana 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 

95074, USA. 

Industrial e Comercial  

 

17/03/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

IPHONE 

Computadores; periféricos para computadores; hardware informá-

tico; computadores de mão; computadores tipo tablet; computado-

res portáteis; dispositivos eletrónicos digitais de mão capazes de 

permitir o acesso à Internet e para o envio, receção e armazena-

mento de chamadas telefónicas, correio eletrónico e outros dados 

digitais; periféricos usáveis para computador; hardware informáti-

co usável; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos ele-

trónicos digitais usáveis capazes de permitir o acesso à Internet, 

para o envio, receção e armazenamento de chamadas telefónicas, 

correio eletrónico e outros dados digitais; rádios, transmissores de 

rádio e recetores; auriculares e auscultadores; colunas áudio; mi-

crofones;  

componentes e acessórios áudio; aparelhos de comunicação de redes; equipamento e instrumentos de comunicação eletrónicos; aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados ou imagens; 

cabos; aparelhos para o armazenamento de dados; chips; câmaras; baterias; televisões; recetores televisivos; monitores televisivos; descodifica-

dores; software informático; software informático para utilizar em dispositivos eletrónicos digitais móveis de mão e outros aparelhos eletróni-

cos de consumo; software para estabelecer, configurar, operar e controlar dispositivos móveis e usáveis, telemóveis, computadores e periféricos 

informáticos; software de desenvolvimento de aplicações; software de aplicações informáticas para telemóveis, dispositivos móveis e usáveis e 

periféricos informáticos; conectores elétricos e eletrónicos, acopladores, fios, cabos, carregadores, suportes, estações de suporte, interfaces e 

adaptadores para utilizar com todos os bens supracitados; coberturas, bolsas e estojos adaptados ou moldados para incluírem computadores, 

periféricos para computadores, hardware informático, computadores de mão, computadores tipo tablet, computadores portáteis, telemóveis e 

periféricos para computadores usáveis (Classe 09). 
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00002748/2015/MN/MP 

14 

Krobo Jewelry, Lda 

Cabo- Verdiana 

 

Cidade da Praia, Achada de Santo António, 

Avenida OUA Bloci IFH Nº 10 1ºDT 

 

Comercial  

16/04/2015 

Joias de autor em prata. (Classe 14). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002750/2015/ME/MP 

7 

TSURUMI MANUFACTURING CO., 

LTD., 

Japonesa 

16-40, Tsurumi 4 Chome, Tsurumi-ku, 

Osaka-shi, Osaka 538-0053 

Industrial e Comercial  

17/03/2015 

Abaixo Listados 

Máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos, ventoinhas, bombas, máquinas e aparelhos para processamento químico, prensas, máqui-

nas de agitação, misturadores ou máquinas de mistura, máquinas de granulação, vasos de reacção, condensadores parciais, máquinas separado-

ras, máquinas de dissolução, máquinas de filtrar, motores e máquinas (excepto para veículos terrestres), uniões de máquinas e componentes de 

transmissão (excepto para veículos terrestres). (Classe 07). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002751/2015/ME/MP 

29 

Lactogal – Produtos Alimentares, S.A. 

 

Portuguesa 

Rua do Campo Alegre, Nº 830, 5º andar, 

4150-171, Porto, Portugal  

 

Comercial e Industrial 

12/05/2015 

Classe 29: Carne, peixes, aves e caça; extra-

tos de carne; frutos e legumes em conserva, 

congelados, secos e cozidos; geleias, doces, 

compotas; ovos, leite e lacticínios; óleos e 

gorduras comestíveis. 

MATINAL 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002753/2015/MN/MP 

04, 08, 11, 20, 21, 24, 27, 28 

 

ORCA CV, LDA. 

 

Cabo-verdiana 

Cidade da Praia, zona de Tira Chapéu 

 

Comercial  

30/04/2015 

Abaixo Listados 

Classe 04-  Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e 

matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. Classe 08 -Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força muscular, cutela-

ria e armas brancas; lâminas. Classe 11- Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de seca-

gem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias. Classe 20 - Mobiliário, vidros (espelhos), molduras; produtos, não incluídos 

noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos 

de todas estas matérias ou em matérias plásticas. Classe 21 - Utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com exceção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com exceção 

do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes. Classe 24 – Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras 

classes; coberturas de cama e coberturas de mesa. Classe 27 – Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; 

tapeçarias murais não em matérias têxteis. Classe 28 – Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; deco-

rações para árvores de natal. 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores preto, branco e verde. 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002756/2015/MN/MP 

29 

 

EUROCASH – Comercio e Serviços, Lda.  

 

Cabo Verdiana 

 

Rampa Hospital – Lado Milcar - PRAIA 13 

– 1º andar 

 Industrial e Comercial  

11/05/2015 

 

Classe 29: Charcutaria/extratos de carnes 

(comercio produtos alimentares). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002758/2015/MN/MP&S 

05, 09, 35, 42, 44 

Óptica Média, Espaço Saúde Mais, Lda. 

 

Cabo-verdiana 

Praça Alexandre Albuquerque, nº 13, RC-E, 

Cidade da Praia, Cabo Verde 

 

Comercial  

11/05/2015 

Classe 05: Produtos higiénicos para medicina. 

Classe 09: Aparelhos e instrumentos científi-

cos, aparelhos ópticos. Classe 35: Gestão de 

negócios comerciais. Classe 42: Serviços cien-

tíficos e tecnológicos. Classe 44: Ópticos 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores azul (Pantone 

3005c) e cinza escuro (Pantone 432c).  
P
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002755/2015/MN/MP 

9 

Services Center; Sociedade Unipessoal Limita-

da 

Cabo-verdiana 

 

Rotunda Terra Branca Subida ASA - N° 13 - 1° 

andar. 

Industrial e Comercial  

 

25/05/2015  

Classe 9: Telemóveis (Smartphones), Smart-

watch, phwatch, Tabletes, Laptops, Notebooks, 

Computadores, Pen Drives, Projectores, e má-

quinas fotográficas. 

Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores azul e verde. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002762/2015/ME/MP 

34  

Dunhill Tobacco of London Limited 

 

Reino Unido  

Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, Reino Unido 

 

Industrial e Comercial  

25/05/2015 

Classe 34: Cigarros, charutos, cigarrilhas, 

tabaco de enrolar, tabaco para cachimbo e 

produtos à base de tabaco. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindicação da prioridade da 

marca n.º 2014 31645, com data de 08/12/2014, do Azerbaijão; 

Reivindicação de Cores: Reivindicação das cores azul claro, 

prateado e azul-marinho.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002764/2015/MN/MP&S 

12,35,36,39,41,43 

BOAVISTA MA BÔ, S.A. 

 

Cabo - Verdiana 

Freguesia de Santa Isabel, Sal Rei, Ilha 

da Boa Vista 

Industrial e Comercial  

20/05/2015 

Abaixo Listado 

Classe 12 – Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Classe 35 – Publicidade, gestão de negócios comerciais, adminis-

tração comercial, trabalhos de escritório; Classe 36 – Seguros, Negócios Financeiros, Negócios Monetários, Negócios Imobiliários; Classe 39 

– Transporte, embalagem e entreposto de mercadorias, organização de viagens; Classe 41 – Educação, formação, divertimento, actividades 

desportivas e culturais; Classe 43 – Serviços de Restauração (Alimentação), alojamento temporário; 

Reivindicação de Cores: Reivindicação de cores: Dark Black; White 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002771/2015/ME/MP 

14 

PUMA SE 

 

Alemã 
PUMA Way 1, 91074, Herzogenaurach, 

Alemanha 

 

Comercial e Industrial 

 

13/05/2015 
Classe 14: Relógios de pulso, relógios, 

cronómetros, sua partes e acessórios. 

 

 00002776/2015/ME/MP 

32 

Vrumona B.V. 

 

Holandesa 
Vrumonaweg 2, 3981 HT, Bunnik, Países 

Baixos (Holanda)  

 

Industrial e Comercial  

 

 

13/05/2015 

Abaixo Listado 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002773/2015/MN/MS 

39 

Neftali Ricardo Seabra Delgado 

 

Cabo-verdiana 

Largo do Coculi, Nº 11, Terra Branca, Praia - 

Cabo Verde 

Comercial  

 

09/06/2015 

(Classe 39) Aluguer de Bicicletas eletricas e 

tradicionais.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DjamBai Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002775/2015/ME/MP 

4, 34 

Zippo Manufacturing Company 

 

Americana 

33 Barbour Street, Bradford, Pennsylva-

nia 16701, Estados Unidos da América. 

Industrial e Comercial  

 

29/05/2015 

Classe 4: Combustíveis para isqueiros; 

Classe 34: Artigos para fumadores e fós-

foros, incluindo isqueiros, pedras e me-

chas para isqueiros.   

ZIPPO 

CLIMAX 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002767/2015/ME/MP 

32 

Vrumona B.V. 

 

Holandesa  
Vrumonaweg 2, 3981 HT, Bunnik, Países 

Baixos - Holanda 

Comercial e Industrial 

 

13/05/2015 
Classe 32: Águas minerais e gaseificadas e 

outras bebidas não alcoólicas; bebidas e su-

mos de fruta; bebidas energéticas; xaropes e 

outras preparações para fazer bebidas. 
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Classe 32: Águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas e sumos de fruta; bebidas energéticas; xaropes 

e outras preparações para fazer bebidas.   
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 00002777/2015/MN/MP 

33 

Águas de Ribeirão, Lda. 

Cabo-verdiana 

Ribeirão Chiqueiro – São Domingos 

 

Comercial e Industrial 

29/05/2015 

Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excep-

ção das cervejas). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002779/2015/ME/MP&S 

01, 06, 07, 12, 40, 42 

ThyssenKrupp AG 

 

Alemã 

ThyssenKrupp Alle 1, 45143 Essen, 

Germany 

 

Comercial e Industrial 

 

22/06/2015 

Abaixo Listados 

Classe 01: Produtos químicos destinados à indústria; produtos químicos para a produção de metais e suas ligas; adubos; areia de fundição, pre-

parações de moldagem de fundição e aglutinantes; adesivos usados na industria. Classe 06: Minérios; metais comuns e as suas ligas e produtos 

deles resultantes, incluídos na classe 6, nomeadamente metais comuns em bruto e semiforjados e as suas ligas e produtos deles resultantes, em 

particular hastes, painéis, bandas, folhas e placas, especialmente peças adaptadas, tubos e acessórios para os mesmos, folha-de-flandres e chapa 

preparada, travessas, carris e outras partes da linha para veículos circulantes em carris, em particular guias laterais e bandas de deslizamento 

para comboios de levitação magnética, perfis especiais e especializados; madeira, revestimento de escora e vala, estacas-pranchas, perfis leves, 

vigas-mestras de estaca-prancha e acessórios, estacas-pranchas de inundação, caixa de estacas-pranchas, postes de aço, aduelas, painel plano e 

perfis de construção naval; produtos planos de aço inoxidável (resistentes à corrosão, resistentes ao ácido, resistentes ao calor), materiais à base 

de níquel, titânio e ligas de titânio, materiais magnéticos (chapas elétricas), plataformas de trabalho, pontes provisórias e andaimes e escora-

mentos e respetivos componentes, nomeadamente cofragem, adereços, vigas, cabos e cordas, e rede de arame e outros produtos de arame, pro-

dutos de chapa metálica, materiais de enchimento de solda, em particular arame de solda, hastes de soldagem, e arame de solda, moldes fundi-

dos, prensados estirados ou maquinados, em particular aros, rodas de corrente, rodas dentadas, rodados sem fim, redutores industriais, em parti-

cular engrenagens de extrusão, recipientes de armazenamento e transporte, construções pré-fabricadas e transportáveis retráteis e respetivos 

componentes, em particular escritórios e oficinas de contentores, casas, salas, garagens, pontes, janelas, portas, portões e telhados, e elementos 

de construção de teto e parede, peças em metal fundido, materiais de soldagem, nomeadamente arame de soldar, hastes e metal para brasagem, 

produtos de metal comum não incluídos em outras classes, nomeadamente recipientes, ferragens de construção, painéis de telhado, painéis de 

fachada, molas, janelas, janelas, caixilhos de janelas, matrizes, tecidos, grelhas, ganchos, grampos, rolamentos, suportes para sustentar navios, 

corredores, pregos, perfis, treliças espaciais, anéis, laços, fechaduras, parafusos, silos, pinos, e portões e caixilhos de portas, portões e portas, 

estruturas de sustentação, escadas, painéis de portas, puxadores das portas, peças de ligações de rosca, painéis de parede, suportes, cercas e 

respetivos componentes, acessórios para os produtos anteriormente referidos, incluídos na classe 6, materiais de construção em metal, em parti-

cular componentes prefabricados preenchidos consistindo predominantemente em folha de metal para construção industrial, de pavilhões e de 

habitação, ferragens, pequenos artigos de equipamentos em metal, canos e tubos de metal; cabos não elétricos e fios de metal comum, constru-

ções transportáveis de metal, materiais de construção em metal, andaimes, incluídos na classe 6 e cofragem e respetivas peças de metal para 

betão, carris e pontos ferroviários de metal, material ferroviário em metal, acessórios metálicos para guiar e segurar veículos ferroviários, sendo 

peças de carris ferroviários. Classe 07: Transmissão para máquinas: veios de transmissão, exceto para veículos terrestres; máquinas de constru-

ção; aparelhos mecânicos e dispositivos mecânicos e equipamento dos mesmos para percursores de fabrico ou produtos para o sector da medici-

na e alimentação, indústria química, indústria de adubos, indústria do plástico e indústria de cosméticos, incluindo acessórios para o referido 

equipamento; gasificadores sintéticos mecânicos com exceção de gasificadores para veículos automóveis; máquinas para a indústria alimentar, 

incluindo acessórios; instalações consistindo de máquinas para a indústria química para o vapor de isomerização, incluindo acessórios; instala-

ções consistindo em máquinas para a indústria química para a produção de adubos, incluindo acessórios; compressores (máquinas); intensifica-

dores de pressão; máquinas de tratamento de fluídos, incluindo acessórios; máquinas para a indústria têxtil; acessórios para caldeiras de motor; 

elevadores, incluídos na classe 7 escadas mecânicas e passadeiras rolantes; elevadores de plataforma, plataformas elevatórias para pessoas, 

pontes de embarque, escadas móveis, elevadores de escadas;  
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peças para elevadores, escadas rolantes, passadeiras rolantes, elevadores de plataforma, plataformas elevatórias para as pessoas, pontes de 

embarque (máquinas), escadas móveis, elevadores de escadas, incluídos na classe 7; fluidificadores, nomeadamente aparelhos para fluidificar 

o material a granel utilizando fluxos de gás para promover propriedades de fluxo, incluindo acessórios; geradores de produção de energia para 

impulsionar máquinas; máquinas para obtenção de energia; geradores elétricos; robôs industriais (máquinas); máquinas para processamento 

de metal, madeira e plásticos; ferramentas de máquinas; máquinas de perfuração e peças das mesmas; máquinas de posicionamento, alinha-

mento e suporte de componentes; aparelhos de elevação acionados por máquinas e maquinaria para elevação de materiais; máquinas de fixa-

ção, obtenção, processamento e decomposição de substâncias minerais, terra, pedra escavada, materiais usados, minério, cascalho e alvenaria; 

máquinas para carregar material a granel e mercadorias a granel; máquinas para produção de argamassa e betão, e peças prefabricadas produ-

zidas dos mesmos; escavadoras; máquinas de transporte; máquinas para manipulação de metais fundidos; aparelhos de soldagem elétricos e 

de laser; elétrodos de soldagem; máquinas flamejadoras; tubos de sopro de corte operados a gás; misturadores (máquinas); fresadoras 

(máquinas); pensas (máquinas); bombas (máquinas), incluindo acessórios; misturadores elétricos; motores e peças de motores para os mes-

mos, exceto para veículos terrestres; turbinas e peças das mesmas, exceto para veículos terrestres; caixas de velocidades e peças das mesmas, 

exceto para veículos terrestres; acionamento de portões; ferramentas (peças de máquinas); bielas de pistão (peças de máquinas); rolamentos 

(peças de máquinas); centrifugadores (máquinas); máquinas de construção ferroviárias; tambores (peças de máquinas); dispositivos de arran-

que elétrico para motores; sistemas elétricos de arranque a frio para motores; motores e embarcações e aeronaves e peças dos mesmos. Classe 

12: Veículos, aparelhos para locomoção terrestre, aérea ou aquática; peças para veículos de locomoção terrestre, aérea ou aquática, incluídas 

na classe 12; carroçarias em metal para veículos e aparelhos de locomoção terrestre, aérea ou aquática; motores para veículos terrestres; peças 

para motores de veículos. Classe 40: Tratamento de materiais, nomeadamente processamento de peças, produção de perfis, produção de bobi-

nas de corte, corte de folhas e placas de metal, placas de trapézios, cura de materiais e acabamento de superfície, em particular por meio de 

galvanização por imersão a quente, aluminização por imersão a quente, zincagem ou revestimento orgânico; fabrico personalizado de carroça-

rias para veículos, peças de chassis, componentes para material rodante de veículos e componentes para unidades de veículos, em especial os 

motores de combustão interna, para os outros; produção de ferramentas na forma de fabrico personalizado, para outros; tratamento de resí-

duos, resíduos aquáticos e poluentes, reciclagem de resíduos, resíduos aquáticos, sucata e lixo; tipografias, nomeadamente impressão; serra-

lharia (tratamento de metais); carpintaria (marcenaria). Classe 42: Arquitetura; planeamento urbano, engenharia estrutural; engenharia de 

mineração; serviços de química, ciência informática, design de decoração de interiores; consultoria de comunicação social, nomeadamente 

consultoria técnica na área da imprensa e relações públicas; física (investigação); programação de software; análise de tensão (planeamento 

de construção); desenhos técnicos; levantamento topográfico, incluído na classe 42; investigação, construção de protótipos para objetivos de 

investigação e para desenvolvimento técnico de produto e investigação na área da tecnologia naval; conceção e desenvolvimento de software 

informático na área da tecnologia naval; material de testes; realização de medições técnicas, inspeções e cálculos em matéria de embarcações, 

levantamento no contexto da análise de dados em matéria de embarcações; consultoria técnica, planeamento e desenvolvimento técnico e 

gestão de projetos técnicos relativos a projetos de construção naval; cálculos de engenharia, dimensionamento e desenho relativo a embarca-

ções, disponibilização de informações técnicas em matéria de embarcações; condições de monitorização técnica em matéria de embarcações, 

incluídas na classe 42; consultoria técnica na área da informática; instalação e manutenção de software informático; aluguer de instalações e 

computadores de processamento de dados; análise técnica de infraestruturas de TI; conceção e planeamento técnico de instalações e aparelhos 

de telecomunicações; gestão de local contaminado, nomeadamente conceção técnica de projetos de descontaminação de bens; aluguer de 

computadores. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002781/2015/ME/MP 

25  
SACENTRO- COMÉRCIO TÊXTEIS, 

S.A. 

Portuguesa 
C. Empresarial de Talaide, Estrada Octá-

vio Pato, Nº 177, Edifício A, Armazém 3, 

Cxp. 2785-723 Cascais, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

 

16/06/2015 
(Classe 25) Vestuário, calçado e chapela-

ria para homem, senhora e criança.   

 

00002780/2015/MN/MS 

35 

AGC, Agência de Grafismo e Comunicação, Lda. 

 

Cabo-Verdiano 

Tarrafal, Ilha de São Nicolau 

Comercial  

24/06/2015 

Classe 35: Publicidade 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Azul e Branco 

SACOOR KIDS 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002783/2015/MN/MS 

38 

Rede Record Televisão Cabo Verde 

 

Cabo-verdiana 

Palmarejo 

 

Comercial 

 

26/06/15 

Telecomunicações, (Classe 38). 

 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

00002787/2015/ME/MP  

34 
British American Tobacco (Brands) 

Inc. 

Americana 
2711 Centerville Road, Suite 300, Wil-

mington, Delaware 19808, Estados 

Unidos da América  

Industrial e Comercial  

13/05/2015 
Classe 34: Cigarros; tabaco; produtos 

de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos 

para fumadores. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002785/2015/ME/MP 

29 
SOVENA PORTUGAL – CONSUMER 

GOODS, S.A. 

Portuguesa 
Rua Dr. António Loureiro Borges, Nº 2, 

Edifício Arquiparque 2, 3º Andar,  

Miraflores, Portugal 

Comercial e Industrial 

 

26/06/2015 

Classe 29: Óleos alimentares 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002782/2015/MN/MP 

36, 42 e 45 

FOCUS GROUP CV, Lda.  

Cabo-verdiana 

Avenida Andrade Corvo, nº 17 – 2º esq. 

Comercial e Industrial 

19/06/2015 

Classe 36: Consultoria imobiliária. Classe 42: 

Projectos de arquitectura, engenharia e fiscali-

zação. Classe 45: Consultoria jurídica. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002784/2015/ME/MP 

05 

Bayer Consumer Care AG.  

 

Suíço 

Peter Merian Str. 84, 4052 Basel 

 

Comercial e Industrial 

 

29/06/2015 
Preparações farmacêuticas; alimentos dietéti-

cos e substâncias para uso medicinal; suple-

mentos alimentares para seres humanos. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002786/2015/ME/MP 

11 
FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING 

CO., LTD 

Chinesa 
No. 64, North Fenjiang Road, Chancheng 

District, Foshan, Guangdong Province,  

Republica da China 

Comercial e Industrial 

 

29/06/2015 
Classe 11: lâmpadas; aparelhos e instalações 

de iluminação; suportes para candeeiros; lâm-

padas germicidas para purificar o ar; díodos 

emissores de luz (LED) aparelhos de ilumina-

ção; aparelhos de iluminação para veículos; 

lâmpadas; lâmpadas de segurança; radiadores 

elétricos; aquecedores para banho. 

Reivindicação de cor: Reivindicam-se as cores: Azul e branco. 

BENADON 

Reivindicação   de    cores: Reivindicam-se  as    cores:   Azul, 

branco e prateado 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002789/2015/ME/MP 

14 

PUMA SE  

 

Alemanha 

PUMA Way 1, 91074, Herzogenaurach 

 

Comercial e Industrial 

 

13/05/2015 
Relógios de pulso, relógios, cronómetros, 

suas partes e acessórios. 

 

00002788/2015/ME/MP 

 

30  

 

Lesaffre et Compagnie  

Francesa 

 

41, rue Etienne Marcel, 75001, Paris 

Comercial e Industrial 

 

13/05/2015  
Farinha; pão; sal; levedura; fermento em pó; 

fermentos (aditivos e ingredientes para prepa-

rar e melhorar os produtos de panificação); 

preservantes de massa; pré-misturaspara pa-

nificação; misturas para fabricação de produ-

tos de panificação, mistura de pão. 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 
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HASMAYA 

 00002790/2015/ME/MP&S 

9, 35, 36 e 38 

AIH Subholding Nr. 1 UG 

(haftungsbeschränkt)  

Alemanha 

Johannisstr. 20, 10117, Berlim 

Comercial e Industrial 

13/05/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

VENDITO 

Classe 9: Software de computador, gravado; publicações electrónicas, descarregáveis; aplicações de software de computador, descarregáveis. 

Classe 35: Serviços de encomenda para terceiros; análise de avaliação relativa a gestão de negócios; serviços de leilão; preparação e colocação 

de publicidade; compilação de estatísticas; fornecimento de serviços de informação listada de negócios, através de uma rede global computo-

rizada; publicação de textos de publicidade; promoção de bens e serviços de terceiros através da preparação e publicação de publicidade em 

revistas electrónicas; serviços de marketing; pesquisa de mercado; sondagens de opinião; publicidade de bens e serviços de venda online atra-

vés de catálogos online; publicação de materiais de publicidade online; organização, operação e supervisão de esquemas de lealdade e incenti-

vo; apresentação de serviços nos meios de comunicação; apresentação dos bens nos meios de comunicação para fins de venda a retalho; servi-

ços de comparação de preços; avaliação estatística de dados de pesquisa de mercado; organização, operação e supervisão de esquemas de 

vendas e de incentivos promocionais; processamento de dados; escrita de textos de publicidade; promoção de venda para terceiros; aluguer de 

tempo de publicidade nos meios de comunicação; negociação e conclusão de transações comerciais para terceiros; fornecimento e aluguer de 

espaço de publicidade e de material de publicidade; obtenção de contratos para terceiros; serviços de publicidade e de promoção e serviços de 

informação relacionados; compilação e sistematização de informação em bancos de dados; compilação de diretórios para publicação na inter-

net. Classe 36: Emissão de símbolos de valor; serviços de pagamento electrónico; serviços de transferência de fundos electrónicos e de paga-

mento. Classe 38: Transmissão de programas de televisão; fornecimento de acesso a uma rede global computorizada para a transferência e a 

difusão de informação; fornecimento de acesso a dados e informação na internet; fornecimento de acesso a conteúdos, websites e portais; 

fornecimento de acesso a plataformas e portais na internet; fornecimento de plataformas de discussão e fóruns na internet; fornecimento de 

fóruns online; fornecimento de acesso a uma base de dados pesquisável de avaliação para compradores e vendedores; serviços de transmissão 

por rádio, televisão e cabo; serviços de telecomunicação; transmissão electrónica de encomendas; transmissão de vídeos, filmes, imagens, 

textos, fotos, jogos, conteúdos gerados por usuários, conteúdos áudio e informação, através da internet; transmissão de conteúdos de televisão. 

 

00002791/2008/ME/MS 

36 

WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 

Americana 

 
12500 E. Belford Ave. M21A2, Englewood Co-

lorado 80112, Estado Unidos da América  

Industrial e Comercial  

 

20/08/2008 
Classe 36: Seguros; Negócios financeiros; Negó-

cios monetários; Negócios imobiliários. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002797/2015/ME/MP 

05 

AbbVie Ireland Unlimited Company 

Irlanda 

 

70 Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2,  

Ireland 

 

 Industrial e Comercial  

09/07/20015 
Classe 05: Preparações farmacêuticas para 

tratamento da Hepatite C.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

VYLVIO 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002799/2015/ME/MP 

09,10 

OLYMPUS CORPORATION 

 

Japonesa 
43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo, Japan 

Industrial e Comercial 

 

09/07/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

00002801/2009/ME/MS 

38 

Associazione Radio Maria 

 

Italiana  

Via Turati 7, 22036 Erba CO, Itália 

 

Industrial e Comercial 

 

10/06/2009 

Classe 38: Telecomunicações. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002798/2008/ME/MP 

14, 24 

São Paulo Alpergatas S.A. 

Brasileira 

Rua funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 

Brasil 

Industrial e Comercial 

29/10/2008 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002800/2015/ME/MP 

05  

 

AbbVie Ireland Unlimited Company 

 

Irlandesa 

 

70 Sir John Rogerson`s Quay, Dublin 2,  

Ireland  

Industrial e Comercial 

 

09/07/2015 

 

Classe 05: preparações farmacêuticas para o 

tratamento da Hepatite C. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002802/2009/ME/MP 

3,5,8, 
SOCIETE BIC – Sociedade anónima 

francesa  

 

Francesa  

14 rue Jeanne d`Asnières, Clichy, França 

 

Industrial e Comercial 

16/02/2009 

Abaixo Listados 

HAVAIANAS 

Classe 14: metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou 

folheados, não incluídos noutras classes; joias, bijuteria, pedras preci-

osas; relojoaria, instrumentos cronométricos e chaveiros de bijuteria. 

Classe 24: tecidos e produtos têxteis, não incluídos noutras classes; 

coberturas de cama e mesa, oleados (toalhas de mesa), toalhas de 

mesa (excepto em papel), toalhas de rosto de matérias têxteis, toalhas 

têxteis. 

OLYMPUS 

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de inspeção, 

fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medição, 

de sinalização, e de verificação (supervisão), de salvamento de 

vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, tro-

car, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; 

aparelhos para gravar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; 

portadores de dados magnéticos, discos de gravação; máquinas 

de venda automática e mecanismos para aparelhos de funciona-

mento por moeda; caixas registadoras, máquinas calculadoras, 

equipamento de processamento de dados e computadores; apa-

relhos para extinção de incêndio. Classe 10: Instrumentos e 

aparelhos cirúrgicos, médicos e veterinários. VYRELAKIR 

RADIO MARIA 

Classe 3: sabão, géis e sais de banho e de duche para uso não medicinal; preparações cosméticas para o cuidado da pele nomeadamente, 

cremes, leites, loções, géis, bálsamos e óleos para o rosto e o corpo; preparações cosméticas para protecção solar e pós-exposição solar; 

produtos para o barbear e o pós-barbear; cremes depilatórios; champôs e loções capilares; óleos essenciais; Classe 5: produtos de higiene e 

para o cuidado da pele para uso farmacêutico e medicinal; produtos para retardar o ressurgimento de pêlos, produtos cicatrizantes, anti-

envelhecimento e anti- bacterianos; Classe 8: máquinas de barbear e recargas para as mesmas; lâminas para máquinas de barbear, estojos 

para máquinas de barbear; aparelhos para a depilação, eléctricos ou não eléctricos. 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002809/2015/ME/MS  

43 

 

GT Licensing Lux S.A.R.L 

 

Luxemburguesa 

Rue Guillaume Krol, L-1882, Luxemburgo 

 

Industrial e Comercial  

17/07/2015 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002803/2009/ME/MP 

25,28 

São Paulo Alpargatas S.A.  

 

Brasileira 
Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, 

SP 04551-903, Brasil 

Industrial e Comercial 

 

22/01/2009 

 

Classe 25: roupas, sapatos, chapéus. 
Classe 28: jogos e artigos para jogar, artigos de 

ginástica e de desporto não compreendidos 

noutras classes. 

TOPPER 
 

00002805/2009/ME/MP  

25,28  

São Paulo Alpargatas S.A.  

Brasileira 

Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, 

SP 04551-903, Brasil 

Industrial e Comercial 

22/01/2009 

Classe 25: roupas, sapatos, chapéus. 
Classe 28: jogos e artigos para jogar, artigos 

de ginástica e de desporto não compreendidos 

noutras classes. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002806/2009/ME/MP 

32  
PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIO-

NAL, INC. 

Americana 
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 

60611,  

Estados Unidos da América 

 

Comercial e Industrial  

 

23/04/2009 
Classe 32: Cerveja; água mineral e água gasei-

ficada e outras bebidas não alcoólicas; bebidas 

energéticas; bebidas de fruta e sumos de fruta; 

xaropes e outras preparações para fazer bebi-

das. 

PLAYBOY 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002808/2015/ME/MP 

32  

Sumol + Compal Marcas, S.A  

 

Portuguesa  
Estrada da Portela nº 9, Portela de Carnaxide, 

Portugal  

 

Industrial e Comercial  

 

17/07/2015  
(Classe 32) bebidas, nomeadamente, bebidas 

de sumos de fruta de origem biológica, águas 

para beber, águas aromatizadas, águas mine-

rais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; 

cervejas; bebidas energéticas e bebidas para 

desportistas; bebidas refrigerantes, bebidas 

granizadas, bebidas de fruta e/ou de vegetais 

e sumos de fruta e/ou de vegetais, bebidas 

gasosas de sumo de frutos e/ou de vegetais; 

xaropes para bebidas, concentrados, pós e 

outros preparados para o fabrico de bebidas. 

(Classe 43) serviços de hotel; serviços de restaurante e bar, serviços de fornecimento de alimentos e bebidas, catering; 

serviços de reserva de hotéis, alojamento em hotéis e serviços de reserva de complexos turísticos; disponibilização de 

alojamento temporário; serviços de nformação, aconselhamento e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos, prestados por meios electrónicos e não electrónicos. 
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Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002815 /2015/ME/MP 

 

30  

 
LUSITECA - PRODUTOS ALMENTARES, 

S.A. 

Portuguesa 

 
Rua das Vagens, nº 56, 2725-018 MEM MAR-

TINS, PORTUGAL 

Comercial e Industrial 

 

29/07/2015 

 
Classe 30: Artigos de confeitaria, drops, rebu-

çados, caramelos, pastilhas elásticas, gomas, 

chupas e barras de cereais. 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00002812 /2015/MN/MP  

 

30  

 

TANRY, LDA 

 

Cabo-Verdiana 

 

Zona Industrial – Campinho – S. Vicente  

 

Comercial e Industrial 

 

22/07/2015 

Classe 33: Venda de gelados comestíveis. 

GORILA 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002813/2015/ME/MP 

33  

Southern Comfort Properties, Inc. 

 

Americana 

 
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San 

Rafael, Califórnia 94903, Estados Unidos 

da America  

Industrial e Comercial  

 

24/07/2015  
(Classe 33) Bebidas alcoólicas, Incluindo 

bebidas alcoólicas destiladas. 
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RECTIFICAÇÃO DE 

PEDIDOS  

3 
RECTIFICAÇÃO DE PEDIDOS 
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Marca n.º 99/2006/ME/MP&S 

  

 

Retificação da marca nº 99/2006/ME/MP&S, publicado no B.O de 28 de Novembro de 2008, 

na III Serie, número 48 suplemento, na parte relativa as classes – sendo que apenas deve 

constar a classe 16 - Material impresso, livros, material de instrução e ensino, brochuras; 

Marca n.º  167/2007/ME/MP&S 

  

 

DAIMLER 
Retificação da marca nº 167/2007/ME/MP&S, publicado no Boletim Oficial de 1 de Janeiro 

de 2010, na parte relativa à publicação do nome do titular da referida marca - de Daimler 

Chrysler AG para Daimler AG. 

Marca n.º 261/2007/ME/MP 

 

Retificação da marca nº 261/2007/ME/MP, publicado no B.O nº 01-01-2010, na parte relati-

va a prioridade – Reivindica-se a prioridade sobre o registo da marca nº 2443843, apresenta-

do no Reino Unido, em 17 de Janeiro de 2007. 

Marca n.º 346/2008/ME/MP 

 

Retificação da marca nº 346/2008/ME/MP, publicado no B.O nº 01-01-2010, na parte relati-

va ao sinal da marca. 

Marca n.º 510/2008/ME/MP 

 

 

Retificação da marca nº 510/2008/ME/MP, publicado no B.O. nº 1 de 1 de Janeiro de 2010 na 

parte relativa à publicação da Classe da referida marca – Classe 16.  

Marca n.º 1542/2011/MN/MP 

MULTIVIT 
Retificação da marca n.º 1542/2011/MN/MP, publicado no 2ºBPI, na parte relativa à publica-

ção do sinal da marca.  

  

 Marca n.º 1575/2008/MN/MP&S 

 

 

 

 

Retificação da marca nº 1575/2008/MN/MP&S, publicado no 2º BPI, na parte relativa à pu-

blicação da lista das classes da referida marca, eliminando-se a classe 8 da referida marca: 

Classes:1,2,3,4,6,7,9,11,12,16,17,19,35,36,37,38,39,40,41,42,45 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

Marca n.º 1576/2008/ME/MP&S 

 

  

 

  

Retificação da marca nº 1576/2008/ME/MP&S, publicado no 2º BPI, na parte relativa à pu-

blicação da lista das classes da referida marca, eliminando-se a classe 8 da referida marca: 

Classes:1,2,3,4,6,7,9,11,12,16,17,19,35,36,37,38,39,40,41,42,45 

  

 Marca n.º 1577/2008/ME/MP&S 

  

 

Retificação da marca nº 1577/2008/ME/MP&S, publicado no 2º BPI, na parte relativa à pu-

blicação da lista das classes da referida marca, eliminando-se a classe 8 da referida marca: 

Classes:1,2,3,4,6,7,9,11,12,16,17,19,35,36,37,38,39,40,41,42,45 

Marca n.º 1648/2012/ME/MP 

 

  

PAVILAND 
Retificação da marca nº 1648/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção da lista dos produtos da referida marca. 

Marca n.º 1649/2012/ME/MP 

  

 

Retificação da marca nº 1649/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção da lista dos produtos da referida marca. 

Marca n.º 1650/2012/ME/MP 

  

 

Retificação da marca nº 1650/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção da lista dos produtos da referida marca. 

Marca n.º 1651/2012/ME/MP 

 

  

MORCEM 
  

  

Retificação da marca nº 1651/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção da lista dos produtos da referida marca. 

Marca n.º 1652/2012/ME/MP 

 

  

PEGOLAND 
Retificação da marca nº 1652/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa a morada 

do requerente da referida marca – Roma 9, 14012 CORDOBA, ESPANHA. 

Marca n.º 1656/2012/ME/MP 

  

 
  

  

Retificação da Marca nº 1656/2012/ME/MP, em nome da Dongguan Yishion Group Com-

pany LTD, Publicada no 3º BPI, na parte relativa ao endereço da requerente, No. 2 Industrial 

Area, Zhenkou, Humen Town, Dongguan City, Guangdong, China. 
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Marca nº 1657/2012/ME/MP 

 
Retificação da Marca nº 1657/2012/ME/MP, em nome da ERA FRANCHISE SYSTEMS 

LLC, publicada no 3º BPI, na parte relativa ao sinal da marca e do endereço da requerente, 

175 PARK AVENUE MADISON, NEW JERSEY 07940-EUA.  

Marca nº 1658/2012/ME/MP  

 

 

 

ERA 

Retificação da Marca nº 1658/2012/ME/MP, em nome da ERA FRANCHISE SYSTEMS 

LLC, publicada no 3º BPI, na parte relativa ao sinal da marca e do endereço da requerente, 

175 PARK AVENUE MADISON, NEW JERSEY 07940-EUA.  

Marca n.º 1823/2012/ME/MP&S 

  

 

 
Retificação da marca nº 1823/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao 

nome do Requerente e da morada da referida marca - WEEKDAY BRANDS AB, com sede 

em Box 336, SE-573 24, Tranas, Sweden. 

Marca n.º1839/2012/ME/MP&S 

 

PETROBRAS 

Retificação da marca nº 1839/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao 

nome da requerente - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS    

  

Marca n.º 1874/2012/ME/MP 

  

 

  

Retificação da marca nº 1874/2012/ME/MP, em nome da B.B.S. Comércio e Indústria S.A., 

publicado no 3º BPI, na parte relativa à Nacionalidade e a residência – nacionalidade Cabo – 

Verdiana; residência aeroporto Internacional Amílcar Cabral, concourse Hall, Ilha do Sal. 

Marca n.º 1881/2012/ME/MP 

  

NT400 Retificação da marca nº 1881/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente da referida marca - Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (que 

comercialmente também usa Nissan Motor Co., LTD). 

Marca n.º 1882/2012/ME/MP 

  

 

CABSTAR 
Retificação da marca nº 1882/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente da referida marca - Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (que 

comercialmente também usa Nissan Motor Co., LTD). 

  

Marca n.º 1911/2012/ME/MP&S 

  

  

  

  

Retificação da marca nº 1911/2012/ME/MP&S, em nome da Inventio AG, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – VERMELHO, PRETO, CINZENTO E 

BRANCO. 
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Marca n.º 1919/2012/ME/MP 

  

  

  

PRÍNCIPE VIEIRA DE CASTRO 

  

Retificação da marca nº 0001919/2012/ME/MP – Príncipe Viera de Castro, em nome de Vie-

ra de Castro- Produtos Alimentares, S.A, de nacionalidade Portuguesa, com residência em rua 

do Paço, 514, Gavião, 4764-963 Vila Nova de Famalicão, Portugal, publicado no 3ºBPI, na 

parte relativa á lista de produtos da referida marca - Bolacha, biscoito, tostas, massas ali-

mentícias, rebuçados incluindo (drops) amêndoas drageadas (confeitarias), Bombons, 

chocolates, artigos de confeitaria, farinha, farinhas para pastelaria e glúten (alimento), 

artigos de pastelarias, amêndoas cobertas e torradas, bolos secos (pastelarias), carame-

los e pastilhas (confeitarias); massa para bolos doçarias. (Classe 30) 
  

 

1952/2012/ME/MP&S 

  

UTERQÜE 

Retificação da marca nº 1952/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte relativa à data 

de pedido para 10/09/12 e publicação da lista dos produtos da referida marca eliminando-se 

os produtos que não constam da lista de descrição da referida marca: sacos de couro e imita-

ções do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes, peles de animais; 

malas e maletas de viagem, chapéus – de- chuva, chapéus – de- sol e bengalas; chicotes 

de selaria. 

 

Marca n.º 1954/2012/ME/MP 

 

Retifica-se a marca n.º 00001954/2012/ME/MP na parte relativa ao sinal da marca. 

E 

Retificação da marca nº 1954/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente – NIKON CORPORATION 

  

  

Marca n.º 1967/2012/ME/MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retifica-se a marca n.º 00001967/2012/ME/MP, na parte relativa ao sinal da marca. 

 E 

Retifica-se igualmente a lista dos produtos correspondente a classe 09 - Aparelhos e instru-

mentos científicos, náuticos, de vigilância, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesa-

gem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; 

aparelhos e instrumentos para conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou controlar 

electricidade; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos 

para o tratamento da informação e computadores; extintores; equipamento fotográfico, peças 

e acessórios respectivos; câmaras de vídeo digitais, peças e acessórios respectivos; lentes para 

câmaras; baterias e carregadores de baterias para câmaras e câmaras digitais; controlos remo-

tos para câmaras e câmaras digitais; caixas para câmaras e câmaras digitais; correias para 

câmaras e câmaras digitais; binóculos; telémetros; visores de alcance; software de computa-

dor para editar e gerir imagens e filmes; publicações electrónicas; maquinas e instrumentos de 

medição sem contacto; software de computador; projectores de ecrãs de cristais líquidos; 

câmaras com projector de cristais líquidos; câmaras digitais com projector de cristais líqui-

dos; microscópios; microscópios de electrões; microscópios biológicos; microscópios de 

electrões raio-X; mira para espingardas; mira telescópica; monóculos; óculos; lentes oftálmi-

cas; lentes ópticas; lentes para óculos; lentes de contacto; armações para óculos; óculos de sol 

e armações para óculos de sol; lentes para óculos de sol; cartões de memória e adaptadores 

para cartões de memória; sistemas de cultura e observação de células; lupas; miras telescópi-

cas; molduras digitais; telescópio para armas de fogo; miras para armas de fogo; aparelhos e 

sistemas de fabrico de semicondutores; aparelhos e sistemas de fabrico de substratos para 

ecrãs de cristais líquidos; aparelho de exposição de semicondutores; aparelho de exposição de 

cristais líquidos; aparelho de teste de semicondutores; aparelho de teste de cristais líquidos; 

máquinas de polir e sistemas de "wafers"; peças e acessórios para máquinas e sistemas de 

fabrico de semicondutores; peças e acessórios para máquinas e sistemas de fabrico de cristais 

líquidos; peças e acessórios para aparelhos de exposição de semicondutores; peças e acessó-

rios para aparelhos de exposição de cristais líquidos; peças e acessórios para aparelhos de 

teste de semicondutores; peças e acessórios para aparelhos de teste de cristais líquidos; peças 

e acessórios para aparelhos de teste de máquinas de polir e sistemas de "wafers"; estojos espe-

ciais para aparelhos e instrumentos fotográficos; filtros de raios ultravioletas para câmaras e 

câmaras digitais; filtros para câmaras e câmaras digitais; flashes para câmaras e câmaras digi-

tais; lâmpadas de flash para câmaras e câmaras digitais; disparadores para câmaras e câmaras 

digitais; obturadores para câmaras e câmaras digitais; slides [fotografia]; enroladores para 

câmaras e câmaras digitais; pés para aparelhos fotográficos; diapositivos [fotografia]; visores 

para câmaras e câmaras digitais; tripés para câmaras e câmaras digitais; epidiascópios; tele-

móveis; telefones celulares; smartphones; dispositivos terminais portáteis; digitalizadores 

[scanners]; câmaras CCD (dispositivo de acoplamento por carga); adesivos decorativos para 

câmaras; cartões de memória SD; cartões de memória flash; hubs USB; dispositivos de leitura 

de cartões de memória de flash; software de jogos de vídeo; altifalantes; metrónomos. ( Clas-

se 09) 
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Marca n.º 1970/2012/ME/MP 

 

 

Retifica-se a marca n.º 00001970/2012/ME/MP, na parte relativa ao sinal da marca. 

Marca n.º 1974/2012/ME/MP 

  

NP300 

 

Retificação da marca nº 1974/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente da referida marca - Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (que 

comercialmente também usa Nissan Motor Co., LTD). 

Marca n.º 2049/2013/ME/MP 

 

 

Retificação da Marca nº 2049/2013/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao nome 

do requerente - KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd). 

Marca n.º 2050/2013/ME/MP 

 

Retificação da Marca nº 2050/2013/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao nome 

do requerente - KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd). 

Marca n.º 2067/2013/MN/MS  

 

Retificação da Marca nº 2067/2013/MN/MS, em nome da Federação Cabo-Verdiana de An-

debol, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao sinal da marca. 

Marca n.º 2134/2013/ME/MP 

 

NISMO 

  

Retificação da marca nº 2134/2013/ME/MP, publicado no 4ºBPI, na parte relativa a morada 

do requerente – No.2 Nº 2 Takaracho Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan. 

 Marca n.º 2162/2013/MN/MP 

  

 

  

Retificação da marca nº 2162/2013/MN/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente da referida marca – CAVIBEL – Indústria de bebidas de Cabo 

Verde, SARL. 

Marca n.º 2209/2013/ME/MP 

  

  

  

  

  

  

 

Retificação da marca nº 2209/2013/ME/MP, em nome da Societe BIC, sociedade Anónima 

Francesa, publicado no 3º BPI, na parte relativa á lista de produtos da referida marca - 

“Máquinas de barbear e recargas para as mesmas; lâminas de barbear; máquinas para o corte 

da barba (eléctricas e não eléctricas); aparelhos para a depilação (eléctricos e não eléctricos). 

(Classe 8).Papel, cartão e produtos nestas matérias não incluídos noutras Classes, a saber 

papel para impressoras, calendários, cadernos, envelopes, blocos de notas [para escrever], 

notas reposicionáveis, etiquetas não têxteis, notas auto-adesivas removíveis; artigos de pape-

laria; instrumentos de escrita e desenho e recargas para os mesmos, canetas, canetas esfero-

gráficas, canetas de tinta permanente, penas para canetas, lápis, minas de lápis, apara lápis, 

porta-minas de lápis, lápis de cor, canetas de feltro para escrever e colorir, marcadores, subli-

nhadores, tinta de escrever, cartuchos de tinta, giz; artigos para escritório (com excepção de 

móveis); réguas de desenho; compassos para desenho; ardósias para escrever; adesivos 

(matérias colantes) para papelaria, nomeadamente adesivos (matérias colantes) para escritó-

rio, fitas adesivas; produtos de correcção para papelaria, líquidos correctores, canetas correc-

toras, fitas correctoras; borrachas-caneta; materiais para artistas; pincéis; material de instru-

ção e de ensino (excepto aparelhos). (Classe 16). Artigos para fumadores e recargas para os 

mesmos; isqueiros; isqueiros a gás para fumadores; fósforos; cinzeiros; cigarreiras; porta-

isqueiros, não sendo nenhum destes produtos de metal precioso. (Classe 34) 
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Marca n.º 2347/2014/ME/MP 

 

Retificação da marca nº 2347/2014/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à publica-

ção da Nacionalidade  da referida marca – Cabo-Verdiana. 

 

Marca n.º 2380/2014/ME/MP 

  

  

GV 

  

Retificação da marca nº 2380/2014/ME/MP, em nome da IMPERIAL TOBACCO LIMITED, 

publicado no 3º BPI, na parte relativa à lista de produtos – Tabaco, manufacturado ou não 

manufacturado; produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco, sem ser para fins medicinais ou 

curativos; tabaco de enrolar; cigarros; cigarrilhas; charutos, máquinas portáteis para fazer 

cigarros, tubos de papel de cigarro; filtros para cigarros; papéis para cigarros; fósforos e arti-

gos para fumadores (Classe 34). 

  

 

Marca n. º2384/2014/ME/MP&S 

 

 

KAYMU 

  

Retificação da Marca nº 2384/2014/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte relativa ao 

nome do requerente – AIH Subholding Nr. 8UG (haftungsbeschränkt) & Co.KG, e da morada 

do requerente - Johannisstr. 20, 10117, Berlin, Germany. 

 

Marca n. º 2388/2014/ME/MP 

 

ARMANTI 

  

Retificação da Marca nº 2388/2014/ME/MP, publicado no 3ºBPI, na parte relativa ao sinal da 

marca – ARMANTI. 

 

Marca n.º 2422/2014/ME/MP 

 

  

ULTRA DOUX 

  

Retificação da marca nº 2422/2014/ME/MP, em nome da L´Oreal, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do sinal da marca - ULTRA DOUX. 

 

Marca n.º 2434/2014/ME/MP 

  

 

Retificação da marca nº 2434/2014/ME/MP, em nome da HEINEKEN ENTREPRISE, publi-

cado no 3º BPI, na parte relativa à morada - 2 rue des Martinets, 92500 RUEIL-

MALMAISON, FRANÇA 

 

Marca n.º 2487/2014/ME/MP 

 

Retificação da Marca nº 2487/2014/ME/MP, em nome DA MIRABAGA, INDUSTRIA E 

COMERCIO ALIMENTAR, S.A., publicada no 3ºBPI, na parte relativa a lista de produtos – 

Azeites e óleos alimentares. 

 

Marca n º2498/2014/ME/MP&S 

 

  

DELOITTE 

  

Retificação da Marca n º2498/2014/ME/MP&S, em nome da DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU, publicado no 4º BPI, na parte relativa a lista dos produtos da classe 45 - Servi-

ço Jurídicos, serviços de segurança para a protecção de bens e pessoas; Serviços pessoais e 

sociais prestados por terceiros para ir ao encontro das necessidades das pessoas, serviços de 

apoio contencioso. 
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Marca n. º 2509/2014/ME/MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retificação da Marca nº 2509/2014/ME/MS, em nome da CDISCOUNT, publicado no 4º 

BPI, na parte relativa a lista dos produtos da classe 35 - publicidade; administração de arqui-

vos por computador; recolha de dados num arquivo central; tratamento administrativo de 

pedidos de compra; serviços de comparação de preços; agências comerciais de informação; 

publicação de textos publicitários; comunicação de anúncios publicitários; publicidade em 

linha numa rede de ti; difusão de publicidade em nome de terceiros, por meio de uma rede de 

comunicações electrónicas em linha, promoção de produtos e serviços em nome de terceiros, 

por meio de ofertas de desconto através de uma rede de comunicações electrónicas em linha; 

pesquisa de mercado; serviços de assinatura de jornais e serviços de telecomunicações; pro-

moção de produtos para terceiros; apresentação de produtos por qualquer meio de comunica-

ção para comércio a retalho e por encomenda postal, serviços de venda a retalho, de licitação, 

comércio e vendas por encomenda postal usando telecomunicações, reagrupamento em nome 

de terceiros dos seguintes produtos (à excepção do respectivo transporte) (estes serviços per-

mitem que os clientes visualizem e comprem estes produtos, por qualquer meio, em particu-

lar, através de um site: produtos químicos destinados à indústria, ciências, fotografia e agri-

cultura, horticultura e silvicultura, resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em 

estado bruto, adubo para a terra, composições para extinção, preparações para a têmpera e 

solda de metais, produtos químicos usados para preservar alimentos, materiais de bronzea-

mento, adesivos (matérias adesivas) para a indústria, sal para conservar, sem ser géneros ali-

mentícios, reagentes químicos que não sejam para uso médico ou veterinário, agentes clarea-

dores para uso industrial, tintas, vernizes, lacas, produtos à prova de ferrugem e produtos 

resistentes à deterioração da madeira, corantes, mordentes, resinas naturais em estado bruto, 

metais em folha e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas, corantes alimenta-

res, tintas de impressão, tintas para esfola, revestimentos (tintas), preparações para branquear 

e outras substâncias para lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e abrasar, 

sabonetes, perfumes, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentifrícios, produ-

tos depilatórios, produtos de remoção de maquilhagem, batons, máscaras de beleza, produtos 

para barbear, produtos para a conservação do couro (polimento), cremes para o couro, óleos e 

graxas industriais, lubrificantes, produtos para absorção, pulverização e ligação de pó, com-

bustíveis (incluindo gasolina para motores) e matérias de iluminação, velas e mechas para 

iluminação, lenha, gases de iluminação, produtos farmacêuticos e veterinários, produtos de 

higiene para uso médico, alimentos e substâncias dietéticas para uso médico ou veterinário, 

comida para bebés, suplementos alimentares para humanos e animais, material para curativos, 

materiais para o preenchimento de dentes e para impressões dentárias, desinfectantes, produ-

tos para a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, preparações para banhos 

para fins médicos, cuecas ou pensos higiénicos, produtos químicos para uso médico ou far-

macêutico, ervas medicinais, chás de ervas, parasiticidas, ligas de metais preciosos para uso 

odontológico, metais comuns e suas ligas, materiais de construção de metal, construções me-

tálicas transportáveis, materiais metálicos para vias-férreas, fios e cabos metálicos não eléctri-

cos, fechaduras e dobradiças de metal, tubos metálicos, cofres, minérios, construções metáli-

cas, andaimes metálicos, caixas feitas de metais comuns, cofres de metal, recipientes de em-

balagem feitos de metal, monumentos de metal, obras de arte feitas de metais comuns, está-

tuas ou figurinhas (estatuetas) feitas de metais comuns, chapas de matrícula de metal, máqui-

nas-ferramentas, motores (excepto motores para veículos terrestres), uniões e correias de 

transmissão (excepto para as que se destinam a veículos terrestres), implementos agrícolas 

que não sejam operados manualmente, caixas automáticas, máquinas agrícolas, máquinas de 

extorsão para uso industrial, máquinas para trabalhar madeira, manipuladores industriais 

(máquinas), máquinas de acondicionamento ou de embalagem, bombas (máquinas), brocas de 

mão eléctricas, cortadores (máquinas), tractores, trituradores (máquinas), máquinas centrífu-

gas (máquinas), elevadores, máquinas de costura e de tricotar, ferros de engomar, máquinas 

de lavar, máquinas de cozinha eléctricas, máquinas de triagem para a indústria, serras 

(máquinas), robôs (máquinas), máquinas de impressão, máquinas de perfuração, elevadores, 

facas eléctricas, aparelhos de lavar roupa, em particular, máquinas de lavar a roupa, máquinas 

de lavar a loiça, aparelhos e máquinas de cozinha (eléctricos), em particular, processadores de 

alimentos, batedeiras, talheres eléctricos, aparelhos para cortar, moer, prensar, ralar e cortar, 

abre-latas eléctricos, batedeiras eléctricas, moedores, moinhos de café, espremedores de fru-

tas eléctrico para uso doméstico, instrumentos electrónicos para a preparação de alimentos, 

bebidas, máquinas de costura, aspiradores de pó a seco e a vácuo, sacos, filtros e pincéis para 

aspiradores de pó, mangueiras para aspiradores de pó, aspiradores de pó, aspiradores eléctri-

cos, enceradeiras eléctrica, polidores para sapatos, aparelhos eléctricos para a lavagem de 

tapetes e carpetes, aparelhos eléctricos de limpeza a vapor ou com base em alta pressão, aces-

sórios e partes constituintes (não incluídos em outras classes) de todos os produtos acima 

mencionados, ferramentas e instrumentos portáteis operados manualmente, cutelaria, garfos e 

colheres, navalhas, lâminas de barbear, aparelhos para o abate de animais, ferramentas portá-

teis operados manualmente, cortadores (implementos portáteis), máquinas de barbear eléctri-

cas ou não eléctricas, cortadores, lâminas para máquinas de barbear eléctricas, máquinas de 

cortar para cortar barbas e cabelos, aparelhos termoeléctricos para encaracolar o cabelo, equi-

pamento para remoção de pelos, pinças, ferros de frisar, limas, limas para unhas eléctricas, 

artigos de manicura eléctricos, conjuntos de manicura e de pedicura, corta-unhas eléctricos ou 

não eléctricos,  
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Marca n. º 2509/2014/ME/MS (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ferros eléctricos, acessórios e partes constituintes (não incluídos em outras classes) de todos 

os produtos acima mencionados, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 

fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, medição, sinalização, monitorização 

(inspecção), emergência (salvamento) e ensino, aparelhos e instrumentos para o controlo, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, apare-

lhos para gravação, transmissão, reprodução ou processamento de som ou imagens, aparelhos 

e instrumentos electrónicos para processamento de dados, aparelhos de telecomunicações, 

meios de comunicação de gravação digital e magnética, discos ópticos ou acústicos, disquetes 

flexíveis, discos compactos, dvds e outros meios de comunicação de gravação numérica, 

mecanismos para aparelhos pré-pagos, caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamen-

tos para processamento de dados, informações, computadores, tablets electrónicos, smartpho-

nes, e-readers, software de jogos, software (programas gravados), periféricos de computador, 

impressoras de computador, fotocopiadoras, monitores de recepção de dados na rede global 

de ti, baterias eléctricas, cartões de memória ou cartões de microprocessador, descodificado-

res electrónicos, telas de projecção, aparelhos telefónicos, atendedor de chamadas, transmis-

sores telefónicos, aparelhos de fax, modems, agendas electrónicas, aparelhos de navegação 

por satélite, aparelhos de navegação em veículos [computadores de bordo], painéis solares 

(células fotovoltaicas), detectores, fios eléctricos, relés eléctricos, combinações, fatos, luvas 

ou máscaras de mergulho, vestuário de protecção contra acidentes, radiação e fogo, dispositi-

vos de protecção individual contra acidentes, extintores, óculos (óptica), óculos 3d, artigos de 

óculos, estojos para óculos, aparelhos de diagnóstico para uso não médico, cartões de memó-

ria ou cartões de microprocessador, lona de resgate, sacolas desenhadas para laptops, acessó-

rios e partes constituintes (não incluídos em outras classes) de todos os produtos acima men-

cionados, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, mem-

bros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de junção, meias para varizes, 

biberões de alimentação, tetinas de biberões, roupas especiais para salas de cirurgia, apare-

lhos de massagem, próteses, implantes artificiais, poltronas para uso médico ou odontológico, 

lençóis cirúrgicos, bacias médicas ou higiénicas, mobiliário especial para uso médico, instru-

mentos cirúrgicos, sapatos ortopédicos, andadores para pessoas com deficiência, aparelhos 

para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventila-

ção, fornecimento de água e instalações sanitárias, em particular, fritadeiras, torradeiras, má-

quinas de waffle eléctricas, máquinas de fazer iogurte eléctricas, secadores de mãos, aquece-

dores para biberões eléctricos, panelas de pressão eléctricas, chaleiras eléctricas, cafeteiras 

eléctricas, máquinas de café eléctricas, pratos quentes, secadores de cabelo, aparelhos de 

cozinha de microondas, aquecedores eléctricos, fornos, secadores de roupa eléctricos, ventila-

dores eléctricos para uso pessoal, equipamentos ou aparelhos de ar condicionado, congelado-

res, frigoríficos, aparelhos e máquinas de gelo, lanternas de bolso, exaustores, fogões, fornos 

de microondas, aparelhos e máquinas para purificação de ar ou de água, esterilizadores, equi-

pamentos de bronzeamento artificial, lâmpadas de baixo consumo, painéis e sensores solares 

(de aquecimento), cafeteiras eléctricas, fogões, equipamentos de iluminação para veículos, 

sistemas de aquecimento ou ar-condicionado para veículos, aparelhos e máquinas para purifi-

cação do ar ou da água, esterilizadores, acessórios e partes constituintes (não incluídos em 

outras classes) de todos os produtos acima mencionados, veículos, aparelhos de locomotivas 

para terra, ar ou água, motores para veículos terrestres, amortecedores de suspensão para 

veículos, carroçaria, correntes antiderrapantes, chassis ou pára-choques do veículo, cortinas 

para automóveis (pala de sol), cintos de segurança para assentos de veículo, veículos eléctri-

cos, caravanas, tractores, motocicletas, bicicletas, armações, muletas, travões, guiadores, 

rodas, pedais de bicicletas, pneus, rodas ou selins de bicicleta, carrinhos, caminhões industri-

ais, armas de fogo, munições e projécteis, explosivos, fogos de artifício, produtos pirotécni-

cos, detonadores, capas de espingardas, jóias, pedras preciosas, instrumentos cronométricos e 

relógios, metais preciosos e suas ligas, obras de arte feitas de metais preciosos, estojos de 

jóias, caixas de metais preciosos, caixas, pulseiras, correntes, molas ou vidros de relógio, 

porta-chaves de fantasia, estátuas ou figurinhas (estatuetas) feitos de metais preciosos, caixas 

ou estojos para relógios, medalhas, instrumentos musicais, instrumentos musicais electróni-

cos, stands de música, estojos de instrumentos musicais, produtos de impressão, artigos para 

ligações, fotografias, produtos de papelaria, adesivos (matérias pegajosas) para papelaria ou 

produtos de uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas de escrever e acessórios 

de escritório (com excepção dos peças de mobiliário), de formação ou de ensino (com excep-

ção do equipamento), caracteres de imprensa, imagens, papel, cartão, caixas de papel ou de 

cartão, cartazes, álbuns, cartões, livros, jornais, folhetos, brochuras, calendários, instrumentos 

de escrita, obras de arte gravadas ou litografadas, imagens emolduradas ou sem moldura 

(pinturas), aguarelas, padrões de costura, desenhos, instrumentos de desenho, lenços de bolso 

de papel, toalhas de papel de mão, toalhas de mesa de papel, papel higiénico, sacos e saquetas 

de papel ou de plástico (envelopes, bolsas) para embalagem, sacos de lixo de papel ou de 

plástico, borracha, guta-percha, goma, amianto, mica, produtos plásticos semi-

manufacturados, materiais de calafetagem, enchimento e isolantes, tubos flexíveis não metáli-

cos, rolhas de borracha, materiais de embalagem de borracha ou plástico (enchimento), folhas 

de plástico para uso agrícola, folhas de metal isolantes, luvas, fitas, tecidos ou verniz isolan-

tes, resinas artificiais ou sintéticas (produtos semi-acabados), sacos ou saquetas de borracha 

(envelopes, bolsas) para embalagem, fibras ou lã de vidro para isolamento, pele de animal, 

baús e malas, guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas, chicotes e selaria, carteiras, bolsas, 

estojos de cartões de crédito (carteiras), sacos, estojos  

R
ec

ti
fi

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

5ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

34 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 

Marca n. º 2509/2014/ME/MS (cont.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

para artigos de higiene pessoal, coleiras e roupas para animais, sacos de corda, materiais de 

construção não metálicos, tubos de construção rígidos não metálicos, asfalto, pez e betume, 

construções transportáveis não metálicas, monumentos não metálicos, construções não metá-

licas, andaimes não metálicos, vidro de construção, vidro de isolamento (para construção), 

cimento, betume, obras de arte feitas de pedra, cimento ou mármore, pedra, estátuas ou figuri-

nhas (estatuetas) de cimento ou de mármore, vitrais, madeira para construção, madeira corta-

da, móveis, espelhos, molduras, obras de arte em madeira, cera, gesso, cortiça, cana, junco, 

vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâ-

neos de todas estas matérias ou substitutos de matérias plásticas, cabides, cómodas, almofa-

das, prateleiras, recipientes de plástico para embalagem, cadeiras, sofás, camas (excepto rou-

pa de cama), colchões, armários, caixas de madeira ou de plástico, utensílios e recipientes 

para uso doméstico ou na cozinha, pentes e esponjas, escovas (com excepção dos pincéis), 

materiais de escova, equipamento manual de limpeza, palha-de-aço, vidro em bruto ou semi 

manufacturado (excepto vidro de construção), porcelana, cerâmica, garrafas, obras de arte 

feitas de porcelana, cerâmica, barro ou vidro, estátuas ou figurinhas (estatuetas) de porcelana, 

cerâmica, barro ou vidro, utensílios ou artigos de higiene indispensáveis, caixotes de lixo, 

copos (recipientes), pratos, cordas, cordéis, tendas, toldos, velas, materiais de enchimento 

(excepto de borracha ou plástico), matérias têxteis de fibra em bruto, cabos não metálicos, 

materiais de embalagem (preenchimento) (sem ser de borracha ou de plástico), fibras têxteis, 

sacos para transporte e armazenamento de mercadorias a granel, sacos ou saquetas de tecido 

(envelopes, bolsas) para embalagem, fio elástico para uso têxtil, fios de borracha para uso 

têxtil, fios de vidro para uso têxtil, lã fiada, seda fiado, tecidos, cobertores, lençóis de cama, 

tecidos para uso têxtil, tecidos elásticos, veludo, roupa de cama, roupa de casa, toalhas de 

mesa sem ser de papel, toalhas de banho (excepto vestuário), vestuário, calçado, chapelaria, 

camisas, roupas de couro ou roupas de imitação de couro, cintos (vestuário), peles 

(vestuário), luvas (vestuário), lenços, gravatas, meias, chinelos, calçado para a praia, o esqui e 

outros desportos, roupa interior, rendas e bordados, fitas e rendas, botões, ganchos e ilhós, 

alfinetes e agulhas, plantas e flores artificiais, retrosaria (excepto fios), tecidos, enfeites, peru-

cas, grampos ou Prendedores de roupas, enfeites de cabelo, tapetes, capachos, tapetes entran-

çados, de linóleo e outros revestimentos para pavimentos, tapeçarias de matérias não têxteis, 

tapetes, papel de parede, tapetes de ginástica, tapetes para o interior do carro, relva artificial, 

jogos, brinquedos, comandos de jogos de consola, decorações da árvore de natal, árvores de 

natal sintéticas, equipamento de ginástica ou fitness, equipamento de pesca, bolas ou jogos de 

bola, quadros, tacos ou bolas de bilhar, jogos de cartas ou jogos de mesa, patins de gelo ou 

patins, patinetes (brinquedos), pranchas ou pranchas de surf, raquetes de neve, trenós, esquis, 

preenchimentos de protecção (partes de vestuário desportivo), modelos de pelúcia 

(brinquedos), estatuetas (brinquedos), carne, peixe, aves e caça, em conserva, congelados, 

secos e cozidos, extractos de frutas e legumes, geleias, doces, compotas, ovos, leite e produ-

tos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, gorduras comestíveis, manteiga, carnes frias, enchi-

dos, carnes salgadas, crustáceos (não vivos), conservas de carne ou peixe, queijo, bebidas à 

base de leite (nas quais predomina o leite), café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, suce-

dâneos do café, farinhas e alimentos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, 

mel, xarope, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especi-

arias, gelo para bebidas, sanduíches, pizzas, panquecas (alimentos), biscoitos, bolos, bola-

chas, doces, chocolate, bebidas à base de cacau ou chocolate, café ou chá, produtos agrícolas, 

hortícolas e florestais (sem ser preparados nem processados), animais vivos, frutas e legumes 

frescos, sementes (em grão), plantas e flores naturais, alimentos para animais, malte, relva 

natural, crustáceos vivos, iscos de pesca vivos, grãos de cereais não transformados, arbustos, 

plantas, sementes, árvores (plantas), frutas cítricas frescas, madeira não processada, forragem, 

cervejas, águas minerais e gasosas, bebidas feitas a partir de frutas e sumos de frutas, xaropes 

e outras preparações para bebidas, limonadas, néctares de frutas, refrigerantes, aperitivos não 

alcoólicos, bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas), sidras, licores (bebidas alcoólicas 

e licores), vinhos, bebidas espirituosas, tabaco, artigos para fumadores, fósforos, charutos, 

cigarros, papel de cigarro, cachimbos, isqueiros para fumadores, estojos ou caixas de charu-

tos, estojos ou caixas de cigarros, cinzeiros para fumadores, cigarros electrónicos; apresenta-

ção de serviços, principalmente para o benefício de terceiros nas seguintes áreas: telecomuni-

cações, seguros, serviços financeiros e bancários (métodos de pagamento, instalações de cré-

dito e de pagamento), viagens, transporte, educação, restauração, hotelaria, saúde, agricultura, 

direito, habitação, recreação, orientação e assistência em informática e construção, permitindo 

que terceiros visualizem e adquiram os referidos serviços por qualquer meio, em particular, 

através de um site. 
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Marca nº 2526/2014/ME/MP&S 

 

Retificação da Marca nº 2526/2014/ME/MS, em nome da ERA FRANCHISE SYSTEMS 

LLC, publicada no 4ºBPI, na parte relativa a lista de produtos -  Serviços de consultoria em 

gestão de negócios relacionados com franchising imobiliário; franchising, nomeadamente, 

consulta e assistência em gestão de negócios, organização e promoção; franchising, nomeada-

mente disponibilização de assistência em gestão de negócios na criação e/ou operação de 

mediação imobiliária. (classe 35). Serviços de mediação imobiliária; serviços de franchising, 

nomeadamente fornecimento de informação e assessoria financeira na criação e /ou operação 

de negócios de mediação imobiliária. (classe 36). 

 

Marca n. º 2531/2014/ME/MP 

 

Retificação da Marca nº 2531/2014/ME/MP, em nome da SOCIETE DES EAUX DE VOL-

VIC, publicada no 4º BPI, na parte relativa a lista dos produtos - Águas de mesa; Águas sem 

gás ou gasosas (minerais ou não); águas com aromas; sumos de frutas e legumes (bebidas), 

bebidas de frutas e legumes, extractos de fruta e legumes, sem álcool; xaropes e outras prepa-

rações para fazer bebidas; bebidas não alcoólicas. 

 

Marca n. º 2542/2014/ME/MP 

 

STRIATAL 

  

Retificação da Marca nº 2542/2014/ME/MP, em nome da POLICHEM S.A., publicado no 4º 

BPI, na parte relativa a nacionalidade da requerente – Luxemburguesa. 

 

Marca n. º 2552/2014/ME/MP 

  

 

ELASTOLABO 
Retificação da Marca nº 2552/2014/ME/MP, em nome da POLICHEM S.A., publicado no 4º 

BPI, na parte relativa a nacionalidade da requerente - Luxemburguesa. 

 

Marca n. º2565/2014/ME/MP&S 

 

MABEL 

  

 

Retificação da marca nº 2565/2014/ME/MP&S, publicado no 4ºBPI, na parte relativa a lista 

dos produtos da classe 30 - Achocolatados, bebidas à base de chocolate, biscoitos, biscoitos 

amanteigados, bolachas, bolachas de água e sal. 

Marca n.º 2576/2014/ME/MS 

 

 

 

 

Retificação da Marca nº 2576/2014/ME/MS, em nome da NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (também com o nome comercial de NISSAN MOTOR CO., LTD.)., publicado no 

4ºBPI, na parte relativa a morada do requerente - No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokoha-

ma-shi, Kanagawa-Ken, Japão 

Marca n.º 2577/2014/ME/MS 

 
  

 

Retificação da Marca nº 2577/2014/ME/MS, em nome da NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (também com o nome comercial de NISSAN MOTOR CO., LTD.)., publicado no 

4ºBPI, na parte relativa a morada do requerente - No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokoha-

ma-shi, Kanagawa-Ken, Japão 
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 2594/2014/ME/MP 

  

  

  

  

 

  

Retificação da marca nº 2594/2014/ME/MP, publicado no 4º BPI, na parte relativa à publica-

ção da lista dos produtos da referida marca – casacos de couro; jaquetas de couro; calças 

de couro; saias de couro; tops de couro; capas de chuva de couro; casacos compridos de 

couro; cintos de couro; suspensórios de couro para vestuário; cintos; fatos; jaquetas 

acolchoadas; jaquetas; casacos acolchoados; camisolas de malha; calças; calças de gan-

ga; saias; vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; pulloveres; cami-

sas; t-shirts; blusas; sweaters; roupa interior; camisas interiores; designadamente roupa 

de dormir; roupões de banho; trajes de banho; negligés; fatos de banho; robes; camisas 

de noite; vestidos de uma peça; vestidos de duas peças; vestidos de noite; xailes; lenços; 

laços; gravatas; fatos de homem; camisas; camisas aloha; sweatshirts; camisolas interio-

res; polos; bodies; blazers; calções; calções de desporto; sapatos; calçado desportivo; 

chinelos; galochas; sapatos de salto raso; sapatos de couro; sapatos de borracha; galo-

chas; tamancos de madeira; sapatos náuticos; sapatos de basquetebol; sapatos de salto 

alto; sapatos para caminhada; sapatos de rugby; sapatos de boxe; sapatos de basebol; 

sapatos de verniz; sapatos de praia; palmilhas; solas para calçado; solado de calçado; 

acessórios de salto para sapatos e botas; acessórios antiderrapantes para sapatos e bo-

tas; pontas para calçado; sapatos de chuva; sapatos de pista de corrida; sapatos de tra-

balho; sapatos de palha; sapatos de ginástica; botas; botas de esqui; botins; botas árti-

cas; botas de futebol; botas com atacadores; sapatos para hóquei em campo; sapatos 

handebol; sapatos ou sandálias de corda; sandálias; sandálias de banho; luvas de pro-

tecção contra o frio; luvas de couro; luvas; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria); cha-

péus e bonés de couro (Classe 25). 

Marca n.º2682/2015/ME/MP&S 

 

Retificação da Marca nº 2682/2015/ME/MP&S, em nome da BASF SE, publicado no 4º BPI, 

na parte relativa a nacionalidade da requerente – Alemã. 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no 

Código de Propriedade Industrial em vigor no País (Decreto - Lei nº 4/2007 de 20 de Agosto, I Série, Número 31), 

ou seja: 

 

 

1 – O pedido de registo de marca é feito em requerimento e redigido de forma adequada, dirigido ao Instituto 

de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, indicando: 

 

 O nome, firma ou denominação social do proprietário da marca, sua nacionalidade, profissão e lugar onde 

está estabelecido (fotocópia do B.I com publicação dos estatutos da sociedade, B.I. ou Passaporte do sócio

-gerente ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

 O produto, ou os produtos a que a marca se destina; 

Se for o caso, o país em que se tenha apresentado o primeiro pedido de registo da marca, a respectiva data 

e o resultado desse pedido. 

 

 

2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

 

 Exemplar da marca em papel, em duplicado, de modo a permitir a sua reprodução (registo electrónico em 

CD é preferível); 

 Procuração devidamente legalizada e reconhecida, a favor de quem requerer o registo, quando não for o 

próprio proprietário da marca ou um agente oficial da propriedade industrial, devidamente mandatado para 

tal; 

 Se for o caso, certificado de se ter requerido ou obtido o registo da marca no país de origem, no caso do 

requerente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

 Demonstrar através de documentos válidos se a marca é industrial ou comercial; 

 Indicar e demonstrar o produto ou os produtos a que a marca se destina a assinalar, de acordo com o Códi-

go da Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a 

Classificação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

4 
 

 

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO 

ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 

PEDIDOS DE DESISTÊNCIA 

5ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

39 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTOS DE 

TRANSMISSÃO 
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N.º Marca Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MUDANÇA DE SEDE 

NA MARCA 

DE: BATA BRANDS S.à.r.l. 

COM SEDE EM P.O.BOX 1638, 1016, LUXEMBURGO 

PARA: BATA BRANDS S.A. COM SEDE EM AVENUE DE RHO-

DANIE 70, 1007 LAUSANNE, SUIÇA 

 351/2006/ME/MP&S 

  

BATA 

  

 25, 35 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DE MUDANÇA DE SEDE 

NA MARCA 

DE: BATA BRANDS S.à.r.l. 

COM SEDE EM P.O.BOX 1638, 1016, LUXEMBURGO 

PARA: BATA BRANDS S.A. 

COM SEDE EM AVENUE DE RHODANIE 70, 1007 LAUSANNE, 

SUIÇA 

 2203/2013/ME/MP 

  

TOMY TAKKIES 

  

 25 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE NOME E MORADA DO 

TITULAR, 

DE: XYZ HOLDING COMPANY LLC. 

PARA: CDK GLOBAL, LLC 

COM SEDE EM 1950 HASSELL ROAD, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS 60169, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

  

  

2502/2014/ME/MP&S 

  

  

 

  

9, 16, 

35, 38, 

41, e 42 

  

  

  

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE NOME E MORADA DO 

TITULAR, 

DE: XYZ HOLDING COMPANY LLC. 

PARA : CDK GLOBAL, LLC 

COM SEDE EM 1950 HASSELL ROAD, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS 60169, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

  

2508/2014/ME/MP&S 

  

 

CDK GLOBAL 

  

  

  

  

9, 16, 

35, 38, 

41, e 42 

  

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DE IDENTIDADE, 

DE: AUTOMOTIVE DISTRIBUTORS LIMITED 

PARA: FERDINAND BILSTEIN UK LIMITED 

  

2597/2014/ME/MP&S 

 

  

12,16,35 
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ALTERAÇÃO DOS PE-

DIDOS 
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N.º Marca Marca Classes 

ALTERAÇÃO DO NOME DO RE-

QUERENTE,  

DE: FRUGOSA, S.A.  

PARA: COMERCIALIZADORA 

ELORO S.A. COM DOMICÍLIO EM 

KM. 12.5 ANTIGUA CARRETERA 

A PACHUCA, 55340 XALOSTOC, 

ESTADOS DE MÉXICO, MEXICO. 

 

301/2008/ME/MP 

 

 JUMEX 
  

29, 32 
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LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 
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Marca  

 

Classes 

 Licença de Exploração da marca nº 2280 LONG 

JOHN, da ALLIED DOMECQ SPIRITS & WHI-

NE LIMITED, a favor da CHIVAS BROTHERS 

LIMITED, com domicilio em 111/113 Renfrew 

Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United 

Kingdom. 

 

LONG JOHN 

  

CHIVAS BROTHERS LIMITED 

  

 

 

Licença de Exploração da marca nº 261 YEOMAN 

DEVICE, da ALLIED DOMECQ SPIRITS & 

WHINE LIMITED, a favor da CHIVAS 

BROTHERS LIMITED, com domicilio em 

111/113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 

4DY, United Kingdom. 

 

CHIVAS BROTHERS LIMITED 

  

Licença de Exploração da marca nº 2281 THE 

GLENLIVET, da THE GLENLIVET DISTIL-

LERS LIMITED, a favor da CHIVAS 

BROTHERS LIMITED, com domicilio em 

111/113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 

4DY, United Kingdom. 

  

THE GLENLIVET 

  

  

CHIVAS BROTHERS LIMITED 
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PEDIDOS DE  

DESISTÊNCIA 
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  Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo 

da Marca HOTELS PLAZA, em 

nome do Grup Cierco, S.A.  
HOTELS PLAZA Grup Cierco, S.A.  

Desistência do pedido de registo 

da Marca , 

em nome do Citadel Capital 

SAE.  

 

Citadel Capital SAE  

Desistência do pedido de registo 

da Marca “AMERICAN PAI-

NTS”, n.º 

00000547/2008/MN/MP, em 

nome da Novalac - Industria de 

Produção e Comercialização de 

Tintas, Sociedade Unipessoal, 

Lda.  

 

Novalac - Industria de Produção e Comercializa-

ção de Tintas, Sociedade Unipessoal, Lda.  

Desistência do pedido de registo 

da Marca “MOON STAR”, n.º 

00000548/2008/MN/MP em 

nome da Novalac - Industria de 

Produção e Comercialização de 

Tintas, Sociedade Unipessoal, 

Lda.  

 
Novalac - Industria de Produção e Comercializa-

ção de Tintas, Sociedade Unipessoal, Lda.  

Desistência do pedido de registo 

da Marca “PUREIT”, nº 

00002297/2010/ME/MP&S , em 

nome da UNILEVER N.V. 
   PUREIT UNILEVER N.V. 
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CONCESSÃO DE  TÍTULOS  

5 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE 

 

RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 
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N.º Pedido: 000399/2006/ME/MP  

Marca: Matis  

 

Requerente: Markline S.A.  

Data do pedido:  08-11-2006  

 

Publicação: BO 01-01-2010  

Nacionalidade: Luxemburguesa  

 

 

 

 

MATIS  

N.º Pedido: 000460/2007/ME/MP  

Marca: WARNINKS  

 

Requerente: Koninklijke de Kuyper B.V  

Data do pedido:  05-02-2007  

Publicação: BO 01-01-2010  

 

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

N.º Pedido: 000461/2007/ME/MP  

Marca: WARNINKS  

 

Requerente: Koninklijke de Kuyper B.V  

Data do pedido:  05-02-2007 

Publicação: BO 01-01-2010  

 

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

 

WARNINKS  

N.º Pedido: 000462/2007/ME/MP  

Marca: WEIDMANN  

 

Requerente: InBev Nederland N.V.  

Data do pedido:  10-04-2007  

Publicação: BO 01-01-2010  

 

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

N.º Pedido: 000 475/2007/ME/MS  

Marca: Confucius Classroom  

Requerente: Development Center for 

Teaching Chinese as a ForeignLangua-

ge of The Ministry of Education P.R.C  

Data do pedido:  15-05-2007  

Publicação: BO 01-01-2010  

Nacionalidade: CHINESA  

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 000 535/ 2009/ME/MP  

Marca: PAUL GAUGUIN  

 

Requerente: Emicela, S.A.  

Data do pedido:  04-03-2009  

Publicação: BO 01-01-2010  

 

Nacionalidade: ESPANLOLA  

PAUL GAUGUIN 

N.º Pedido: 000003/2005/MN/MP 

Marca: Fátima Almeida 

Requerente: EMPRESA ALPOLI -  

Sociedade de Confecções e Importações 

Unipessoal, Lda. 

Data do pedido:  15.04.2005 

Publicação: BO 19-08-2005 

Nacionalidade: Cabo-Verdiana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 000150/2010/ME/MP 

Marca: Canon 

Requerente: Canon Kabushiki Kaisha 

 

Data do pedido: 08-08-2006 

Publicação: BO 01-01-2010 

Nacionalidade: Japonesa 

 

 

 

N.º Pedido: 000 394/2006/ME/MS  

Marca: Banif  

 

Requerente: Banif – SGPS, S.A.  

Data do pedido:  10-07-2006  

Publicação: BO 01-01-2010  

 

Nacionalidade:  Portuguesa  
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N.º Pedido: 00000153/2006/ME/MP&S  

Marca: Casio  

Requerente: CASIO KEISANKI KA-

BUSHIKI KAISHA  

Data do pedido:  11-09-2006  

Publicação: BO 01-01-10 

Nacionalidade: Japonesa  

 

 

 

 

CASIO  
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 N.º Pedido: 000 542/2009/ME/MS  

Marca: CHARTIS  

 

Requerente: Akita, Inc  

Data do pedido:  16.09.2009  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Americana  

 

N.º Pedido: 000 558/2010/ME/MP 

Marca: MERYLIN  

 

Requerente:“FINANSCONSULT” 

EOOD  

Data do pedido:  18.03.2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  BÚLGARA 

 

 

 

 

MERYLIN  

N.º Pedido: 000 565/2009/ME/MP  

Marca:  SINHA  

 

Requerente: CARAMURU ALIMEN-

TOS S.A.  

Data do pedido:  04.08.2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Brasileira  

SINHA  

N.º Pedido:0000607/2008/MN/MS  

Marca: HOTEL PESTANA TRO PICO  

 

Requerente: Hotel Pestana Trópico  

Data do pedido:  18/07/2008  

Publicação: B.O – 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana   

N.º Pedido: 0000608/2008/MN/MS  

Marca: PESTANA HOTELS & 

RESORTS  

Requerente:  Hotel Pestana Trópico  

Data do pedido:  18/07/2008  

 

Publicação: B.O – 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido:0000609/2008/MN/MS 

Marca: PESTANA TRO PICO HOTEL  

 

Requerente: Hotel Pestana Trópico  

Data do pedido:  18/07/2008  

Publicação: B.O – 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00000611/2008/MN/MS  

Marca: T+ Porque Você merece mais 

 

Requerente: T+ Telecomunicações, S.A  

Data do pedido: 17/12/2008  

 

Publicação: B.O 01.01.2010  

Nacionalidade: Cabo -Verdiana 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000619/2008/ME/MP  

Marca: DANCING WOMAN  

 

Requerente: FRANPRIX HOLDING  

Data do pedido:  30/10/2008  

 

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Francesa  
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N.º Pedido: 000 541/2009/ME/MS  

Marca: CHARTIS  

 

Requerente: Akita, Inc  

Data do pedido:  16.09.2009  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

CHARTIS  

N.º Pedido: 0000618/2008/ME/MS  

Marca: ALOFT  

 

Requerente: Starwood Hotels & 

Resorts Worldwide, Inc.  

Data do pedido: 06/11/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

ALOFT   
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N.º Pedido: 0000622/2009/ME/MS  

Marca: FOUR POINTS  

 

Requerente: Worldwide Franchise Sys-

tems, Inc.  

Data do pedido:  30/01/09  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

N.º Pedido: 0000623/2008/ME/MS  

Marca: LE MERIDIEN  

Requerente: Societe Des Hotels  

Meridien  

Data do pedido:  06/11/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Francesa  

LE MERIDIEN 

N.º Pedido: 0000624/2008/ME/MS  

Marca: PREFERRED GUEST  

 

Requerente: Preferred Guest, Inc.  

Data do pedido:  06/11/08  

 

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 
 

PREFERRED 

GUEST 

N.º Pedido: 0000625/2008/ME/MS  

Marca: SPG  

 

Requerente: Preferred Guest, Inc.  

Data do pedido:  06/11/08  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

SPG  

N.º Pedido:0000626/2008/ME/MP  

Marca: TRIUMPH &CROWN  

Requerente: Triumph Intertrade 

AG  

Data do pedido:  09/06/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Suí ço  

 

N.º Pedido: 0000627/2008/ME/MS  

Marca: W HOTELS  

Requerente: Starwood Hotels & Resorts 

Worldwide, Inc.  

Data do pedido:  06/11/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

N.º Pedido: 0000628/2008/ME/MS  

Marca: WESTIN  

Requerente: Westin Hotel Manage-

ment, L.P.  

Data do pedido:  06/11/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

WESTIN  

N.º Pedido: 0000639/2009/MN/MS  

Marca: CABO VERDE TOURS  

Requerente: Cabo Verde Tours, Lda.  

Data do pedido:  23/02/2009  

 

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  
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N.º Pedido: 0000621/2008/ME/MS  

Marca: ESSQUE  

 

Requerente: Tiara Hotels & Resorts LLC  

Data do pedido:  21/01/2009  

 

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Emiratos Árabes Unidos  

 

 

ESSQUE  

N.º Pedido: 0000620/2008/ME/MS  

Marca: ELEMENT  

 

Requerente: Westin Hotel Management, 

L.P.  

Data do pedido:  06/11/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

ELEMENT  
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N.º Pedido: 0000661/2008/ME/MS  

Marca: NATIONAL  

Requerente: Vanguard Trademark Hol-

dings USA LLC  

Data do pedido:  29/07/2008  

 

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

N.º Pedido: 0000691/2007/ME/MP  

 

Marca: CAPITAIN MORGAN  

Requerente: Diageo Scotland Limited  

Data do pedido:  04/10/2007  

 

Publicação: B.O 25/06/2010  

Nacionalidade: Escocesa  

 

N.º Pedido: 0000692/2007/ME/MP  

Marca: CAPITAIN MORGAN  

Requerente: Diageo Scotland Limited 

  

Data do pedido:  04/10/2007  

Publicação: B.O 25/06/2010 

Nacionalidade: Escocesa  

 
 

CAPTAIN 

MORGAN  

N.º Pedido: 0000790/2007/ME/MP  

Marca: L &M  

 

Requerente: Philip Morris Products, SA  

Data do pedido:  04/04/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço  

L & M  

N.º Pedido: 0000791/2007/ME/MP  

Marca: VIRGINIA SLIMS  

 

Requerente: Philip Morris Brands SARL  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

VIRGINIA 

SLIMS 

N.º Pedido: 0000792/2007/ME/MP  

Marca: CHESTERFIELD  

Requerente: Philip Morris Products, 

SA  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço  

 
 

 

CHESTERFIELD 

N.º Pedido:  0000794/2007/ME/MP  

Marca: BOND STREET  

 

Requerente: Philip Morris Brands SARL  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

 

 

 

 

BOND STREET 

N.º Pedido:  0000795/2007/ME/MP  

Marca: MERIT  

 

Requerente: Philip Morris Brands SARL  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

MERIT 

N.º Pedido: 0000660/2008/ME/MS  

Marca: ALAMO  

Requerente: Vanguard Trademark Hol-

dings USA LLC  

Data do pedido:  29/07/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

 

 

ALAMO  

N.º Pedido:0000659/2008/ME/MS  

Marca: NATIONAL CAR RENTAL  

Requerente: Vanguard Trademark 

Holdings USA LLC  

Data do pedido:  29/07/2008  

Publicação: B.O 01/01/2010  

Nacionalidade: Americana  

NATIONAL 

CAR RENTAL  
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N.º Pedido: 0000801/2007/ME/MP  

Marca: CONGRESS  

 

Requerente: Philip Morris Products, SA  

Data do pedido:  04/04/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço  

CONGRESS 

N.º Pedido: 0000802/2007/ME/MP  

Marca: AGUIA  

Requerente: Philip Morris Products, 

SA  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

AGUIA 

N.º Pedido: 0000827/2009/ME/MP&MS  

Marca: AEQUALIS  

 

Requerente: M & H Management Limited  

Data do pedido:  26/02/2009  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Ilhas Maurícias  

 
 

AEQUALIS 

N.º Pedido:  00000830/2009/ME/

MP&MS  

Marca: ANANTARA  

Requerente: M & H Management Li-

mited  

Data do pedido:  25/03/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Ilhas Maurícias  

 

N.º Pedido: 0000833/2008/ME/MP 

Marca: ATLAS BEER  

Requerente: United  Dutch Breweries 

B.V., 

Data do pedido:  21/05/2009 

  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Holanda  

N.º Pedido: 0000834/2008/ME/

MP&MS  

Marca: BANKONBOX BY LINK  

Requerente: : Link Consulting, Tec-

nologias de informação, S.A 

Data do pedido:  02/06/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 
 

 

 

N.º Pedido: 0000841/2007/ME/MP  

Marca: CIMPOWER  

Requerente: Cimpor – Cimentos de  

Portugal, S.G.P.S., S.A  

 

Data do pedido:  19/09/2007  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000861/2007/ME/MP  

Marca: DO HOMEM  

Requerente: Diniz & Cruz – Vestuário do 

Homem, Lda  

 

Data do pedido:  05/02/2007  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

DO HOMEM 
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N.º Pedido:  0000800/2007/ME/MP  

Marca: BASIC  

 

Requerente: Philip Morris Brands SARL  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

 

 

BASIC 

N.º Pedido:  0000799/2007/ME/MP  

Marca: MULTIFILTER  

 

Requerente: Philip Morris Brands SARL  

Data do pedido:  04/04/2007  

Publicação: 1º BPI  

 

Nacionalidade: Suíço  

MULTIFIL-

TER 
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N.º Pedido: 0000879/2007/ME/MP&MS  

Marca:  SAPO  

 

Requerente: PT Comunicaço es  S.A.  

Data do pedido:  01/10/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Portuguesa  

SAPO  

N.º Pedido: 0000880/2007/ME/MP&MS  

Marca: SAPO (figurativa)  

 

Requerente: PT Comunicaço es  S.A.  

Data do pedido:  01/10/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa   

N.º Pedido: 0000881/2007/ME/MP&MS  

Marca:  SAPO.CV  

 

Requerente: PT Comunicaço es  S.A.  

Data do pedido:  01/10/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 
 

N.º Pedido: 00000886/2008/ME/MS  

Marca: SPORT TV AFRICA  

 

Requerente: SPORT-TV Portugal, S.A.  

Data do pedido:  02/04/2008  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

SPORT TV 

AFRICA  

N.º Pedido: 0000887/2008/ME/MS  

Marca: SPORT TV  

 

Requerente: SPORT-TV Portugal, 

S.A.  

Data do pedido:  08/04/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

SPORT TV  

N.º Pedido: 0000909/2009/ME/MP  

Marca: GALLO  

 

Requerente: Victor Guedes – Indústria e 

Comércio, S.A.  

Data do pedido:  02/07/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 
 

 

GALLO  

N.º Pedido: 0000910/2009/ME/MP  

Marca: GALLO (Fig.)  

Requerente: Victor Guedes – Indústria e 

Comércio, S.A.  

Data do pedido:  02/07/2009  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

N.º Pedido: 0000913/2009/ME/MP  

Marca: LIDER  

 

Requerente: Mistolin SA.  

Data do pedido:  27/05/2009  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

LIDER 

N.º Pedido: 0000878/2007/ME/MP&MS  

Marca: SAPO. PT  

 

Requerente: PT Comunicações  S.A.  

 

Data do pedido:  01/10/2007  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

N.º Pedido: 0000869/2007/ME/MP  

Marca: PARMALAT  

Requerente: Parmalat, S.P.A  

 

 

Data do pedido:  26/02/2007  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Italiana  

PARMALAT  
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N.º Pedido: 0000924/2007/ME/MP&S  

Marca: SAPO  

 

Requerente: PT Comunicações  S.A.  

Data do pedido:  12/10/2007  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

N.º Pedido: 0000925/2009/ME/MP  

Marca:  THE ORIGINAL PEACHTREE  

 

Requerente: Koninklijke de Kuyper B.V  

Data do pedido:  26/03/2009  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Holandesa   
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N.º Pedido: 0000929/2008/ME/MP  

Marca: DAVID LANCE 

Requerente: Emicela, Sociedad Ano-

nima  

Data do pedido:  20/08/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Espanhola  

DAVID LANCE  

N.º Pedido: 0000930/2008/ME/MP  

Marca:  DOCI 

Requerente: Emicela, Sociedad Anonima  

 

Data do pedido:  20/08/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Espanhola  

DOCI 

N.º Pedido: 0000931/2008/ME/MP  

Marca: DOCIAN (LOGO)  

 

Requerente: Emicela, Sociedad Anonima  

Data do pedido:  24/10/2008  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Espanhola  

 

 

N.º Pedido: 0000932/2008/ME/MP  

Marca: DOCIAN  

 

Requerente: Emicela, Sociedad Anonima  

Data do pedido:  20/08/2009  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Espanhola  

DOCIAN  

N.º Pedido: 0000934/2008/ME/MP  

Marca: EMICELA  

 

Requerente: Emicela, Sociedad Anonima 

Data do pedido:  28/10/2008  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Espanhola  

  

N.º Pedido: 0000955/2009/ME/MP&MS  

Marca: NOVABASE  

Requerente: Novabase  Consulting  –  Con-

sultoria,  Desenvolvimento  e  Operação  de 

Sistemas de Informação, S.A.  

Data do pedido:  20/05/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 
 

N.º Pedido: 0000922/2008/ME/MP&P  

Marca:  PHILIPS  

 

Requerente: Koninklijke Philips Electro-

nic S.N.V  

Data do pedido:  25/06/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

N.º Pedido: 0000916/2009/ME/MP  

Marca:  M COLLECTION. COM  

Requerente: M & H Management Li-

mited  

Data do pedido:  26/02/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Ilhas Mauricias  
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N.º Pedido: 00001080/2010/MN/MP&S  

Marca: Logótipo umbrella, sem o slogan 

( 1 País…10 Destinos) 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001081/2010  

Logótipo: Logótipo umbrella, com o slogan 

(1País…10 Destinos ) 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Cabo-verdiana  

 

  

N.º Pedido: 00001082/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Brava”; sub-

slogan: “Surpreenda-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001083/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Fogo”; Sub-

slogan: “Surpreenda-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001079/2008/MN/MP  

Marca:  TROPICANA  

Requerente: Oliveira & Oliveira 

(sociedade unipessoal) Lda. 

 

Data do pedido:  20/11/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

TROPICANA  

N.º Pedido: 00001084/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Santiago”; sub-

slogan: “Envolva-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 
 

 

N.º Pedido: 00001085/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Maio”; Sub-

slogan: “Apaixone-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  
 

N.º Pedido: 00001086/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Boavista”; 

Sub-slogan: “Apaixone-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo 

  

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  
  

N.º Pedido: 00001076/2009/MN/MS  

Marca: POWA  

Requerente: CVMÓVEL, Sociedade 

Unipessoal, S.A  

 

Data do pedido:  13/03/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

  

N.º Pedido: 00001058/2010/MN/MS  

Marca: CVMA 

 

Requerente: Gil Moreira Semedo  

Data do pedido:  11/03/2010  

 

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-Verdiana 
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N.º Pedido: 00001091/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “São Vicente”; 

Sub-slogan: “Envolva-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001090/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “ Santo An-

tão”; Sub-slogan: “Surpreenda-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turis-

mo  

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Cabo-verdiana  
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N.º Pedido: 00001089/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Santa Luzia”; 

Sub-slogan: “Surpreenda-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001282/2011/ME/MP    

Marca: Samsung 

Requerente: Samsung Electronics CO., 

LTD  

 

Data do pedido: 04-05-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Coreano  

SAMSUNG 

N.º Pedido: 00001281/2011/ME/MP  

Marca: Samsung  

Requerente: Samsung Electronics 

CO., LTD  

 

Data do pedido: 04-05-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Coreano  

  

N.º Pedido: 00001284/2011/ME/MP  

Marca: QUIMATIC  

Requerente: MISTOLIN – Produtos de 

Limpeza, Lda  

 

Data do pedido: 26-05-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

QUIMATIC   

N.º Pedido: 00001097/2009/ME/MP  

Marca: EASYCLIC  

Requerente: SOCIETE BIC – Sociedade 

Anónima Francesa  

 

Data do pedido:  16/02/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

EASYCLIC  

N.º Pedido: 00001088/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “São Nicolau”; 

Sub-slogan: “Surpreenda-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001287/2011/ME/MP  

Marca: IMNOVYD  

Requerente: Celgene Corporation  

 

 

Data do pedido: 13-07-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

IMNOVYD 

N.º Pedido: 00001087/2010  

Logótipo: Sub-lógotipo “Sal”; Sub-

slogan: “Apaixone-se”. 

Requerente: Direção Geral do Turismo  

 

Data do pedido:  28/09/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  
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N.º Pedido: 00001313/2008/ME/MS  

Marca: American Express  

Requerente: American Express Marke-

ting & Development Corp.  

 

Data do pedido: 03-06-2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americano  

AMERICAN 

EXPRESS  

N.º Pedido: 00001305/2009/ME/MP&S  

Marca: Sibs Internacional  

Requerente: SIBS – Sociedade Interban-

cária de Serviços, S.A.  

 

Data do pedido: 27-10-2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Português  

 

 
SIBS INTERNA-

TIONAL   

N.º Pedido: 00001304/2009/ME/MS  

Marca: A Forca  De Acreditar  

Requerente: Banif – SGPS, S.A.  

 

Data do pedido: 27-05-2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Português  

A FORÇA DE 

ACREDITAR  

N.º Pedido: 00001316/2009/ME/MP&S  

Marca: SIBS  

Requerente: SIBS – Sociedade Interban-

cária de Serviços, S.A. 

 

Data do pedido: 03/06/2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Português  

 
N.º Pedido: 00001315/2009/ME/MS  

Marca: apcer  

Requerente: APCER - Associação 

Portuguesa de Certificação. 

 

Data do pedido: 29-04-2009  

Publicação:  2ºBPI  

Nacionalidade: Americano  

  

N.º Pedido: 00001330/2008/ME/MP  

Marca: Iglo  

Requerente: Iglo Nederland B.V.  

 

 

Data do pedido: 09-09-2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Holandês  

  

N.º Pedido: 00001314/2008/ME/MS  

Marca: American Express  

Requerente: American Express Marketing 

& Development Corp.  

 

Data do pedido: 03-06-2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americano  

 

N.º Pedido: 00001301/2008/ME/MP  

Marca: Borboleta  

Requerente: VICTOR GUEDES – In-

dústria e Comércio, S.A. 

 

Data do pedido: 14-11-2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Português  

 

 

 

 

BORBOLETA 

N.º Pedido: 00001353/2011/ME/MP  

Marca: Omala  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27-04-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

OMALA  

N.º Pedido: 00001288/2011/ME/MP  

Marca: Gold Label Reserve  

Requerente: Diageo Brands B.V.  

 

Data do pedido: 13-07-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Holandês  

 GOLD LABEL 

RESERVE 
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N.º Pedido: 00001361/2011/ME/MP  

Marca: HELIX  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

HELIX  

N.º Pedido: 00001360/2011/ME/MP  

Marca: Tellus  

Requerente: Shell Brands Internatio-

nal AG  

 

Data do pedido: 27-04-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

 

TELLUS   
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N.º Pedido: 00001358/2011/ME/MP  

Marca: Rimula  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27-04-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

RIMULA  

N.º Pedido: 00001366/2011/ME/MP  

Marca: MORLINA  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

MORLINA 

N.º Pedido: 00001363/2011/ME/MP&S  

Marca: 

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

 

  

N.º Pedido: 00001367/2011/ME/MP  

Marca: 

Requerente: Corporacion Habanos, S.A.  

 

 

Data do pedido: 31/01/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cubana  

  

N.º Pedido: 00001362/2011/ME/MP&S  

Marca: 

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

N.º Pedido: 00001357/2011/ME/MP  

Marca: Spirax  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

 

Data do pedido: 27-04-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

 

 

 

SPIRAX  

N.º Pedido: 00001383/2008/ME/MP  

Marca: WURTH   

Requerente: WÜRTH INTERNATIO-

NAL AG  

 

Data do pedido: 18/09/2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço   

N.º Pedido: 00001354/2011/ME/MP  

Marca: Corena  

Requerente: Shell Brands International 

AG  

Data do pedido: 27-04-2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 CORENA  

5ºBPI
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N.º Pedido: 00001576/2008/ME/MP&S  

Marca: ABB  

Requerente: ABB ASEA BROWN BO-

VERI LTD.  

 

Data do pedido: 09/05/2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

N.º Pedido: 00001575/2008/MN/MP&S  

Marca: ABB  

Requerente: ABB ASEA BROWN BO-

VERI LTD.  

 

Data do pedido:  12/05/2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

  

N.º Pedido: 00001509/2011/MN/MS  

Marca: BARRACUDA   

Requerente: GRUPO 10 – Restauração, 

Importação, Limitada  

 

Data do pedido: 19/01/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001583/2010/MN/MP  

Marca: LAVASIN  

Requerente: A FIMAQ – Fabrico e Co-

mércio de produtos de Higiene e Limpe-

za, Lda. 

Data do pedido: 26/04/2010  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

N.º Pedido: 00001582/2010/MN/MP  

Marca: FEELING  

Requerente: A FIMAQ – Fabrico e 

Comércio de produtos de Higiene e 

Limpeza, Lda.  

Data do pedido: 26/04/2010  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

  

N.º Pedido: 00001584/2010/MN/MP  

Marca: VISOL  

Requerente: A FIMAQ – Fabrico e 

Comércio de produtos de Higiene e 

Limpeza, Lda. 

Data do pedido:  26/04/2010  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

  

N.º Pedido: 00001577/2008/ME/MP&S  

Marca: ABB  

Requerente: ABB ASEA BROWN BO-

VERI LTD.  

 

Data do pedido: 09/05/2008  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíço 
 

N.º Pedido: 00001414/2011/ME/MS  

Marca:  CONRAD  

Requerente: Hilton Worldwide Holding 

LLP  

 

Data do pedido: 14/03/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Britânica  

 

 

 

 

CONRAD  

N.º Pedido: 00001591/2009/ME/MP  

Marca: R1  

Requerente: REEMTSMA CIGARRET-

TENFABRIKEN Gmbh 

 

Data do pedido: 03/06/2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Alemã  

R1  

N.º Pedido: 00001413/2011/ME/MS  

Marca: CONRAD  

Requerente: Hilton Worldwide Holding 

LLP  

 

Data do pedido:  14/03/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Britânica  
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N.º Pedido: 00001716/2011/ME/MS  

Marca: WTC  

Requerente: World Trade Centers 

Association, Inc. 

 

Data do pedido:  25/10/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

WTC  

N.º Pedido: 00001715/2011/ME/MS  

Marca: WORLD TRADE CENTER  

Requerente: World Trade Centers 

Association, Inc.  

 

Data do pedido:  25/10/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

 

 

WORLD 

TRADE 

CENTER 

  

C
o
n
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e 
T
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u
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s 

N.º Pedido: 

00001714/2011/ME/MP&S  

Marca: 

Requerente: World Trade Centers 

Association, Inc.  

Data do pedido: 25/10/2011  

Publicação: 2ºBPI 

Nacionalidade: Americana   

N.º Pedido: 00001762/2011/MN/MS  

Marca: CVTNEGOCIOS  

Requerente: Cabo Verde Telecom, 

SARL  

 

Data do pedido: 07/12/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

  

N.º Pedido: 00001756/2011/ME/MP  

Marca: VEUVE CLICQUOT  

 

Requerente: MHCS  

 

Data do pedido: 06/12/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Francesa  

VEUVE 

CLICQUOT  

N.º Pedido: 00001593/2009/ME/MP  

Marca: DRUM  

Requerente: Van Nelle Tabak Nender-

land BV  

 

Data do pedido: 03/06/2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

 

DRUM  

N.º Pedido: 00001592/2009/ME/MP  

Marca: AMPHORA  

Requerente: Van Nelle Tabak Nender-

land BV  

 

Data do pedido: 03/06/2009  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Holandesa  

AMPHORA   

5ºBPI
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RECTIFICAÇÃO DE 

TÍTULOS  

5ºBPI
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149/2010/ME/MP&S 

  

 

 

A Marca mista nº 149 – ABREU, foi publicada com o sinal “R” de marca  registada, sendo que, 

devia ser publicada sem o sinal R. 

Marca nº 0217/2006/ME/MP 

 
  

 

Rectifica-se o nome da requerente da marca, de OSRAM, para, OSRAM Gesellschaft mit 

beschrankter Haftung. 

E 

Rectifica-se igualmente o sinal da marca, que antes tinha sido publicado erradamente. 

221/2006/ME/MP&S 

   

COMPAL 

 

A Marca nº 221 – COMPAL, foi publicada como sendo, da Companhia De Produtora de Conser-

vas Alimentares, S.A, onde devia constar Compal – Companhia Produtora de Conservas Alimen-

tares, S.A. 

Marca nº 0222/2007/ME/MP&S 

  

 

 

 

 

 

Rectifica-se o nome da requerente da marca, de Quinta do Lago-Empreendimentos Imobiliário e 

Turísticos, S.A., para, Quinta do Lago-Empreendimentos Imobiliários e Turísticos, S.A. 

Marca n.º 0232/2007/ME/MP 

 

 

 

 

Rectifica-se o sinal da marca que antes tinha sido publicado erradamente. 

Marca n.º 292/2008/ME/MP 

 

 

IMPERIAL 

  

 

 

Rectifica-se a marca “IMPERIAL”, publicada no 3ºBPI, na parte relativa ao nome do requerente - 

Imperial Tobacco Limited, para concessão do Título. 

Marca n.º 293/2008/ME/MP 

 

ISOPAR 

  

Rectifica-se a marca nº 293/2008/ME/MP, publicado no 3ºBPI, na parte relativa ao sinal da marca 

que, antes tinha sido publicado erradamente como IMPERIAL, sendo que, devia ser publicado 

como ISOPAR. 

E 

Rectifica-se o nome da requerente, de EXXONMOBIL OIL CORPORATION, para EXXON 

MOBIL OIL CORPORATION. 

Marca n.º 1006/2009/ME/MP 

 

 

 

Rectifica-se a data do pedido de registo que foi publicado na concessão, como sendo em 22-

12-2009, sendo que, devia constar em 31-10-2009. 

Marca n.º 1099/2008/ME/MP 

 

 

 

 

Rectifica-se a data do pedido que foi publicado na concessão, como sendo em 31/03/2006, sendo 

que, devia constar, como sendo em 31/03/2008. 

Marca nº1151/2008/ME/MP 

 
  

 

 

 

Rectifica-se a data do pedido que foi publicado na concessão, como sendo em 31/03/2009, sendo 

que, devia constar, como sendo em 31/03/2008. 
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Marca nº1369/2008/ME/MP 

CAIPIROYAL 

  

 

Rectifica-se o sinal da marca, que foi publicada como CAIPIROVAL, sendo que devia ser publi-

cada como CAIPIROYAL. 

Marca nº 1376/2010/ME/MP 

 

Rectifica-se o nome da requerente da marca nº 1376, de Compagnie Generale des Etablissements, 

para, Compagnie Generale des Etablissements Michelin 

Marca n.º 1377/2010/ME/MP 

 

MICHELIN 

  

 

 

Rectifica-se o nome da requerente da marca nº 1377, de Compagnie Generale des Etablissements, 

para, Compagnie Generale des Etablissements Michelin 

  

1380/2010/ME/MP 

  

UM BONGO 

 

A Marca nº 1380 – UM BONGO, de nacionalidade Portuguesa foi publicada como sendo de naci-

onalidade Americana, onde devia, ser publicada como sendo da NACIONALIDADE PORTU-

GUESA. 

1392/2010/ME/MS 

 

 

 

A Marca nº 1392 – mista CARGA ABREU, foi publicada como sendo a marca, ABREU DESDE 

1840, onde devia ser publicada como CARGA ABREU. 

Marca n.º 1683/2011/ME/MP 

 

CYAZYPYR 

  

 

 

Rectifica-se a marca “CYAZYPYR” que, foi publicada sob o número 1741 no 3ºBPI, sendo que, 

devia ser publicada como marca nº1683/2011/ME/MP, para concessão de título. 

Marca n.º 1741/2011/ME/MP 

  

CONFIDENCE 

 

 

Rectifica-se a marca “CONFIDENCE” que, foi publicada sob no número 1740 no 3ºBPI, sendo 

que, devia ser publicado como marca nº1741/2011/ME/MP, para concessão de título. 

Marca n.º 1743/2011/ME/MP 

  

SADIA 

 

 

Rectifica-se a marca “SADIA” publicada sob o número 1741 no 3º BPI, sendo que, devia ser 

publicado como marca nº1743/2011/ME/MP, para concessão do Título. 
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PUBLICAÇÃO  

DE OBRAS   

ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 7  
 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS  ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 

5ºBPI
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188 

Gil Moreira Semedo  

PALOP MUSIC AWARDS  

 

Projeto/Evento  

Papel 

 

30/08/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

189  

Emileno Costa  

1-Largan, 2-Sentru di injuria, 3-

Mudjer ki bali  

Música  

Papel  

 

13/03/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

190  

Moss Fino Hamadu Ali Buaró  

Geração de Algo  

 

Música  

CD  

 

02/03/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

192  

Rómulo Guilherme Monteiro Lima de 

Oliveira  

Sucesso Escolar – Implementação de 

Redes Wireless e Tablets PC  

Projecto  

Papel  

 

20/03/15  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

193  

CABOPLAST  

Programa Cabo Verde sem Plástico  

 

Projecto  

Papel  

 

31/03/15  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

194  

ARTEMEDIA PRODUÇÕES  

Os Melhores do Ano CV  

 

Projecto  

Papel  

 

23/04/15  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

191  

José Gonçalves  

1ºs Ensaios Musicaisde JG: 

1-Cit dja bem, 2-Remo, 3-

VVBG, 4-Bu olhar, 5-Ê bó 

qui´m crê, 6- Cabeça Monte, 

7-Flôr querida, 8-Yaya, 9-

Galinha, 10-Rui Vaz, 11-

Guinda, 12-Dâ bu contribui-

ção, 13-Quando madrugada 

tchigâ. 

Música 

Papel/CD  

 

30/08/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

D
ir

ei
to

s 
d

o
 A

u
to

r 

5ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

67 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

195  

Jose Gonçalves  

1-Nâ Praia Cabral; 2- Odjê dreto; 

Bai terra longe ê solução; 4- Ês 

caminhada de Norte pa Sul; 5- Bem 

pâ es terra- coladeira; 6- Nhâ Cre-

tchêu que bai pâ terra longe  

 

Musicas  

Papel  

30/04/15  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

196  

Associação de Jogos Electrónicos de 

Cabo Verde 

I LOVE PLAY  

 

Projecto  

Papel 

 

03/07/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

D
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to
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d

o
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