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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. 
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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 

Chegamos ao fim de uma nova etapa. Atingimos mais um objectivo. 

Com a publicação do nº 4 do BPI – Boletim da Propriedade Intelectual, estamos a cumprir plenamente os compromissos assumi-

dos aquando da publicação do BPI nº 3, em Novembro de 2014. Passados menos de 5 meses, e ultrapassados os obstáculos que 

todos os processos na sua fase inicial apresentam, eis que apresentamos o quarto número do BPI, com novos conceitos, novo 

“design”, nova concepção e acima de tudo, portador de uma nova dinâmica e de uma nova abordagem dos conceitos e aborda-

gens que enformam a propriedade intelectual, no seu todo. 

Por esta via, estamos certos de, por um lado, dar satisfação às expectativas dos nossos utentes, através do cumprimento das di-

rectivas e das disposições legais impostas pelo sistema e pelo Código da Propriedade Industrial, e por outro, garantir, pela via de 

uma actuação célere, os direitos relativos à propriedade intelectual, às obras, ao conhecimento, às invenções, inovações, marcas, 

de entre outros, criando assim as condições para que esses activos possam ser convertidos em propriedade privada e garantam 

exclusividade aos seus titulares, formando, assim, bens imateriais, também conhecidos por activos intangíveis. 

Desta forma, com a assunção plena dos seus deveres, obrigações e prerrogativas, enquanto Instituição do Estado, encarregue de 

registar e garantir a protecção da propriedade intelectual em Cabo Verde, o IGQPI está a dar um sinal claro e a permitir aos titu-

lares e proprietários desses mesmos activos, explorar economicamente o objecto da sua protecção, evitando o uso não autoriza-

do ou indevido por terceiros, ou, por outro lado, autorizando o uso, mas, com um retorno financeiro sobre ele.  

 

Como sabemos, no campo comercial, o êxito da exploração de um produto, processo ou serviço, está directamente relacionado à 

correta protecção da propriedade intelectual, razão pela qual a pessoa ou empresa titular devem receber orientação profissional 

para a formulação correcta da protecção e exploração, inclusive através da gestão da propriedade intelectual. Na esfera do Direi-

to Autoral, relativo à autoria de obras literárias, científicas, artísticas, etc, a correta protecção e a eficácia na gestão são muito 

importantes para a garantia do direito moral e patrimonial do autor, como, por exemplo, nas reproduções de suas obras. Neste 

sentido, uma atenção especial será dada à informação, formação, comunicação e sensibilização do público em geral e especial-

mente às MPME´s - Micro, Pequenas e Médias empresas nacionais, e bem assim aos autores, artistas, intérpretes, no sentido de 

assimilarem os conceitos e enveredem-se pela via do registo e protecção das suas criações. 

 

De realçar a grande dinâmica verificada actualmente no domínio do registo das marcas de serviços e de produtos, quer nacionais 

quer estrangeiras, em Cabo Verde. Isto demonstra a grande preocupação dos utentes em garantir a protecção dos seus activos 

mas sobretudo, evidencia a dinâmica natural do mercado e da economia nacional, apesar das condições reconhecidamente ad-

versas. 

 

Muitos são os desafios que ainda temos pela frente. O reforço da capacidade técnica do IGQPI, quer no domínio da gestão da 

propriedade intelectual quer no domínio da gestão da qualidade, constitui uma prioridade das prioridades, e é um desafio que 

encaramos com naturalidade, mas, com espírito combativo e pensamento positivo. 

 

Hoje, graças a um trabalho meritório da equipa que integra o colectivo do IGQPI, já é possível, internamente e sem grandes re-

cursos, a concepção, o “design” e a preparação completa do BPI – Boletim da Propriedade Intelectual.  

Esse ganho evidente e irrefutável permite ao IGQPI ganhar, cada vez mais, independência, autonomia e sobretudo, eficácia e 

eficiência na concretização dos seus objectivos e deve-se exclusivamente ao espírito de entrega e de abnegação com que toda a 

“equipa” do IGQPI e sobretudo o grupo de trabalho destacado para o efeito, colocou ao serviço da causa comum: fazer do Insti-

tuto, uma instituição credível, eficiente, eficaz e reconhecido, não só pelo colectivo dos seus utentes, mas também, e sobretudo, 

pelo público, de uma forma geral, tanto interna como externamente.   
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Esta nova edição do BPI coincide com a comemoração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual – 26 de Abril. Por essa ocasi-

ão, o IGQPI tem programado, ainda, várias outras actividades, de entre as quais destacamos um seminário/formação de forma-

dores, em cooperação com a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, destinado a capacitar as PME´s nacio-

nais no domínio da protecção da propriedade industrial, para além de palestras e “workshops” nas Universidades nacionais. 

 

Não podia terminar sem antes deixar um sinal de reconhecimento a toda a equipa do IGQPI pelo excelente trabalho realizado ao 

longo desses escassos meses de existência do Instituto, o que demonstra que, actuando em equipa, conseguiremos atingir o nos-

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

 

Bem haja a propriedade intelectual, bem haja o IGQPI. 

 

Votos de uma óptima leitura e de uma proveitosa consulta. 

 

A EQUIPA  
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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 Di-

reito 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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00001962/2015  

 

Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual  

 

Cabo -Verdiana 

 

Av. Cidade de Lisboa, Prédio “Bô Casa”, 3º Piso- Várzea, Cidade da Praia, Ilha de Santiago-  

República de Cabo Verde 

 

09/02/2015  

 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Data do pedido 

 

OBS: 

 

 

 

00002445/2014 

 

Decameron CV, SA  

 

Cabo-verdiana  

 

Praia de Chaves, Ilha de Boa Vista  

 

 

08/05/2014  

 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Data do pedido 

 

 

 

00002622/2014  

 

Federação Cabo-Verdiana de Futebol  

 

Cabo-verdiana  

 

Av. Cidade de Lisboa, Cidade da Praia, C.P 

nº.234, Ilha de Santiago- República de  

Cabo Verde 

 

29/12/2014  

 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

 

Data do pedido 

 

 

 

00002626/2014 

 

Federação Cabo-Verdiana de Futebol  

 

Cabo-verdiana  

 

Av. Cidade de Lisboa, Cidade da Praia, C.P 

nº.234, Ilha de Santiago-República  

de Cabo Verde 

 

29/12/2014  

 

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

 

Data do pedido 

 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores: azul escuro, branco, vermelho e laranja como cores distintivas da 

marca. 
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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 de Propriedade Industrial (CPI).  

 

Obs: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar  da publicação dos pedidos 

no Boletim da Propriedade Intelectual”. 
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00002080/2014/ME/MP 

09 

INTEL CORPORATION  

Americana 

2200Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, U.S.A 

Industrial e Comercial  

 

10-03-14 

Abaixo listados.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE: Reivindica-se a prioridade da marca com base no pedido de registo de marca Nº 47305 efectuado 

em Trinidad e Tobago em 10 de Setembro de 2013. 

 

  QUARK 

Computadores; computadores portáteis, minicomputadores; hardware informático;circuitos integrados; memórias de circuitos inte-

grados; chips de circuitos integrados; conjuntos de chips informáticos; processadores de semicondutores; chips de processadores de 

semicondutores; chips de semicondutores; microprocessadores; placas de circuitos impressos; circuitos impressos, placas de circui-

tos integrados e placas de circuitos eléctricos; placas de circuitos electrónicos; motherboards de computadores; memórias de compu-

tadores; sistemas operativos; microcontroladores; processadores de dados; unidades de processamento central; dispositivos de me-

mória de semicondutores; memórias de semicondutores; unidades de memória de semicondutores; processadores de software pro-

gramável; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computadores; placas de circuitos de vídeo; placas de circuito áudio; 

placas de circuito de áudio/vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; aceleradores multimédia; processadores de vídeo; placas de proces-

sadores de vídeo; memórias de dados; aparelhos de segurança electrónica e aparelhos de vigilância; hardware informático, chips de 

computadores e microprocessadores optimizados para vigilância de segurança electrónica; software de sistema operativo informáti-

co; extensões de sistemas informáticos, ferramentas e utilitários no sector do software de aplicação para ligar computadores pesso-

ais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de redes informáticas, mas excluindo software dinâmico, digital, de secretá-

ria e outro software de publicação; equipamento de redes e telecomunicações informático composto por software de sistemas opera-

tivos; hardware e software informático para melhorar e fornecer a transferência em tempo real, transmissão, recepção, processa-

mento e digitalização de informações gráficas áudio e de vídeo, mas excluindo software dinâmico, digital, de secretária e outro soft-

ware de publicação; firmware informático; software de utilitários de computadores e outro software informático utilizado para man-

ter e operar sistemas informáticos, mas excluindo software dinâmico, digital, de secretária e outro software de publicação; placas de 

memória; assistentes digitais pessoais; organizadores pessoais electrónicos portáteis e manuais; dispositivos de armazenamento, 

jump drives, flash drives e thumb drives; sistemas de segurança para hardware e software informático, firewalls, hardware de ser-

vidores de acesso a redes para criar e manter firewalls, hardware informático de redes privadas virtuais (VPN) e software operativo 

de servidores informáticos para criar e manter firewalls; software para garantir a segurança de redes informáticas; software para o 

controlo e segurança do acesso; hardware e software informático para utilizar na protecção de redes informáticas contra o roubo de 

dados ou danos por utilizadores não autorizados; componentes para computadores; placas aceleradoras de voz, dados, imagens e 

vídeos informáticos; placas de memória flash e cartões de memória flash; equipamento de telecomunicações e redes informáticas, 

nomeadamente sistemas operativos e de processamento; aparelhos e instrumentos de telecomunicações, router de computadores, 

hubs, servidores e comutadores; hardware e software informático para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes de 

computadores da área local e ampla; descodificadores; dispositivos de controlo electrónico para a interface e controlo de computado-

res e redes de computadores e telecomunicações globais com transmissões por televisão e cabo e equipamento; aparelhos para testar 

e programar circuitos integrados; aparelhos e dispositivos de memória periférica informática; servidores de computadores de função 

fixa; hardware de redes informáticas; hardware e software informático para criar, facilitar e gerir o acesso remoto a, e comunicação 

com redes de área local (LAN), redes privadas virtuais (VPN), redes de área alargada (WAN) e redes informáticas globais; software 

operativo para routers, comutadores, hubs e servidores; software e hardware informático para utilizar no fornecimento a vários 

utilizadores de acesso a uma rede de informação informática global para pesquisar, recuperar, transferir, manipular e divulgar 

uma vasta gama de programas de software de algoritmos para a operação e controlo de computadores, hardware e software infor-

mático para comunicações de redes sem fios; peças e acessórios estruturais para todos os bens supracitados; manuais de instruções 

vendidos como uma unidade com os bens supracitados e manuais de instruções electrónicos transferíveis numa rede informática 

global. 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
PODOGÓ-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS 

00002131/2013/MN/MS 

41 

GRUPO PODOGÓ-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS  

Cabo - Verdiana  

Cidade da Praia 

Industrial e Comercial  

 

22/03/2013  

Educação, formação, divertimento, actividades desportivas e culturais (Classe 41)  

00002188/2013/ME/MP 

12 

ZHENGZHOU YUTONG BUS CO., LTD 

China  

Yutong Road, Guancheng District, Zhengzhou, China 

Comercial e Industrial  

 

09/08/2013  

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Empilhadeiras; carros-elevadores [carros de elevação]; camiões de rega; autocarros a motor; autocarros; camionetas; camiões; carroças 

[veículos]; caravanas; reboques [veículos]; carros enroladores para mangueiras;, tractores; vagões; velocípedes a motor; veículos eléctricos; 

furgonetas [veículos]; veículos refrigerados; veículos militares para transporte; carros desportivos; carroças basculantes; carruagens para car-

ros eléctricos; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviário; carros; carros a motor; automóveis; veículos de mistura de cimento; 

ambulâncias; automóveis para campismo; autocaravanas; carros de neve; veículos a controle remoto, excepção brinquedos; eixos para veícu-

los; vagões-camas; caixas de velocidade para veículos terrestres; carroçarias para veículos; conversores de binário para veículos terrestres; 

tanques de óleo para camiões; Carros para transporte de cabos de instalação; carruagens de fundição; carrinhos de limpeza; veículos náuticos; 

veículos de almofada de ar; molas de absorção de choque para veículos; suportes de bagagem para veículos; rodas de veículos; cubos para 

rodas de veículos; chassi para veículos; pára-choques para veículos; travões para veículos; portas para veículos; molas de suspensão para veí-

culos; aros para rodas de veículos; assentos para veículo; estofos para veículos (Classe 12). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

IPOD 

00002431/2014/ME/MP 

09 

APPLE INC.  

Americana 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A. 

Industrial e Comercial 

03/04/14  

Abaixo listados 

Computadores, dispositivos periféricos informáticos, terminais de computadores; hardware informático; máquinas de jogos informáticos, 

microprocessadores, placas de memória, monitores, visores, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de discos, adaptadores, cartões 

de adaptadores, conectores e unidades; hardware para uma rede de computadores; aparelhos para o armazenamento de dados; unidades de 

disco rígido; unidades de armazenamento de unidades de disco rígido em miniatura; discos de vídeo e áudio, CD-ROMs e discos versáteis 

digitais; suportes de armazenamento informáticos vazios; transportadores de dados magnéticos; chips, discos e cassetes para o registo de pro-

gramas e software informático; memória de acesso aleatório, memória apenas de leitura; aparelhos de memória no estado sólido; bases de 

ratos; máquinas de fax, máquinas de atendimento; câmaras, câmaras de vídeo; baterias; carregadores para baterias; MP3 e outros leitores de 

áudio de formato digital; computadores portáteis, computadores tipo tablet, assistentes digitais pessoais, organizadores electrónicos, notepads 

electrónicos; aparelhos de jogos portáteis concebidos para utilização com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais por-

táteis e software relacionado; dispositivos electrónicos digitais portáteis e móveis para o envio e recepção de chamadas telefónicas, fax, cor-

reio electrónico e outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais portáteis e moveis para a gravação, organização, transmissão, mani-

pulação e revisão de texto, dados, imagens, arquivos áudio e de vídeo, para o envio e recepção de chamadas telefónicas, correio electrónico e 

outros dados digitais, para uso como leitores de áudio em formato digital, computador portátil, assistente digital pessoal, organizador electró-

nico, notepad electrónico, câmara e sistema de posicionamento global (GPS), dispositivo electrónico de navegação; unidades portáteis elec-

trónicas para a recepção sem fios, armazenamento e/ou transmissão de dados e mensagens e dispositivos electrónicos que permitem ao utili-

zador rastrear ou gerir as informações pessoais; equipamento e instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos e instrumentos de teleco-

municações; software e hardware de recuperação de informações incluídas no telefone; sistemas de navegação por satélite, nomeadamente 

sistemas de posicionamento global (GPS); dispositivos electrónicos de navegação, nomeadamente satélite de posicionamento global (GPS) 

com base em receptores de navegação; telefones, telemóveis, telefones de vídeo; partes e acessórios para telemóveis; dispositivo de reconhe-

cimento da voz; gravador de voz digital; dispositivos de comunicação sem fio para a transmissão de voz, dados ou imagens; auscultadores; 

altifalantes áudio; aparelhos de gravação e reprodução de som, amplificadores, fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estéreo de alta-

fidelidade, gravador de cassetes e aparelhos de reprodução, microfones; gravadores e leitores de áudio digital; gravadores e leitores de casse-

tes áudio, gravadores e leitores de cassetes de vídeo, gravadores e leitores de discos compactos, gravadores e leitores de discos digitais versá-

teis, gravadores e leitores de cassetes digitais áudio; rádios; transmissores e receptores de rádio; misturadores áudio, vídeo e digitais; rádios; 

televisões; ecrã de imagem para a televisão; ecrã vídeo; visualizador de vídeo, nomeadamente ecrã vídeo para telemóveis, computadores por-

táteis e dispositivos electrónicos digitais portáteis e manuais; descodificador de televisão; adaptador estéreo para automóveis; aparelhos áudio 

para automóveis; estações de acoplamento; dispositivos mãos-livres; adaptadores de fontes de alimentação para uso com os artigos atrás refe-

ridos; telecomandos; software; uma gama completa de software para aplicações profissionais, domésticas, didáctico e para programadores; 

software para a criação, elaboração, difusão, descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, edição, codificação, descodificação, apre-

sentação, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, e publicações electrónicas; soft-

ware de sistemas operativos, software para sincronização de dados, software para o desenvolvimento de aplicações; software destinado à 

gestão de informações pessoais; software para a gestão de base de dados; software para sincronização de bases de dados; software de reconhe-

cimento de caracteres; software de reconhecimento de voz; software para executar a conversão de fala em texto; aplicações de software acti-

vados por voz; software para gestão telefónica; software de correio electrónico e de mensagens electrónicas; software para telemóveis; soft-

ware para aceder, navegar e pesquisar bases de dados em linha; software para o reencaminhamento de mensagens, correio electrónico via 

Internet e/ou dados para um ou mais dispositivos electrónicos portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a um 

computador pessoal ou a um servidor; software para a sincronização de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou 

um dispositivo fixos ou remotos; jogos de computador e electrónicos; ficheiros de áudio e de vídeo, filmes, toques de telemóveis, jogos de 

vídeo, programas de televisão, podcasts e livros de áudio descarregáveis via Internet e dispositivos sem fios com música, filmes, vídeos, tele-

visão, celebridades, desporto, notícias, história, ciência, política, comédia, divertimento para crianças, animação, cultura, actualidades e temas 

de interesse geral; publicações electrónicas descarregáveis; fontes, tipos de letra, desenhos e símbolos de tipos de letra sob a forma de dados 

gravados; manuais de utilizador legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, 

com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com 

funções multimédia para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções interactivas para uso com todos os 

produtos atrás referidos; uma linha completa de acessórios, partes, dispositivos e aparelhos de testes para todos os produtos atrás referidos; 

suportes, capas, estojos, sacos e bolsas adaptados ou moldados para conterem todos os produtos atrás referidos (Classe 9). 
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00002432/2014/ME/MP 

09 

APPLE INC.  

Americana 

1 Infinite Loop, Cupertino,  

California 95014, U.S.A.  

Industrial e comercial  

03/04/2014  

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

IPAD 

Computadores, dispositivos periféricos informáticos, terminais de computadores; hardware informático; máquinas de jogos informáticos, mi-

croprocessadores, placas de memória, monitores, visores, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de discos, adaptadores, cartões de 

adaptadores, conectores e unidades; hardware para uma rede de computadores; aparelhos para o armazenamento de dados; unidades de disco 

rígido; unidades de armazenamento de unidades de disco rígido em miniatura; discos de vídeo e áudio, CD-ROMs e discos versáteis digitais; 

suportes de armazenamento informáticos vazios; transportadores de dados magnéticos; chips, discos e cassetes para o registo de programas e 

software informático; memória de acesso aleatório, memória apenas de leitura; aparelhos de memória no estado sólido; bases de ratos; máqui-

nas de fax, máquinas de atendimento; câmaras, câmaras de vídeo; baterias; carregadores para baterias; MP3 e outros leitores de áudio de for-

mato digital; computadores portáteis, computadores tipo tablet, assistentes digitais pessoais, organizadores electrónicos, notepads electrónicos; 

aparelhos de jogos portáteis concebidos para utilização com ecrãs ou monitores externos; dispositivos electrónicos digitais portáteis e software 

relacionado; dispositivos electrónicos digitais portáteis e móveis para o envio e recepção de chamadas telefónicas, fax, correio electrónico e 

outros dados digitais; dispositivos electrónicos digitais portáteis e moveis para a gravação, organização, transmissão, manipulação e revisão de 

texto, dados, imagens, arquivos áudio e de vídeo, para o envio e recepção de chamadas telefónicas, correio electrónico e outros dados digitais, 

para uso como leitores de áudio em formato digital, computador portátil, assistente digital pessoal, organizador electrónico, notepad electróni-

co, câmara e sistema de posicionamento global (GPS), dispositivo electrónico de navegação; unidades portáteis electrónicas para a recepção 

sem fios, armazenamento e/ou transmissão de dados e mensagens e dispositivos electrónicos que permitem ao utilizador rastrear ou gerir as 

informações pessoais; equipamento e instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; software e 

hardware de recuperação de informações incluídas no telefone; sistemas de navegação por satélite, nomeadamente sistemas de posicionamento 

global (GPS); dispositivos electrónicos de navegação, nomeadamente satélite de posicionamento global (GPS) com base em receptores de na-

vegação; telefones, telemóveis, telefones de vídeo; partes e acessórios para telemóveis; dispositivo de reconhecimento da voz; gravador de voz 

digital; dispositivos de comunicação sem fio para a transmissão de voz, dados ou imagens; auscultadores; altifalantes áudio; aparelhos de gra-

vação e reprodução de som, amplificadores, fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estéreo de alta-fidelidade, gravador de cassetes e apa-

relhos de reprodução, microfones; gravadores e leitores de áudio digital; gravadores e leitores de cassetes áudio, gravadores e leitores de casse-

tes de vídeo, gravadores e leitores de discos compactos, gravadores e leitores de discos digitais versáteis, gravadores e leitores de cassetes digi-

tais áudio; rádios; transmissores e receptores de rádio; misturadores áudio, vídeo e digitais; rádios; televisões; ecrã de imagem para a televisão; 

ecrã vídeo; visualizador de vídeo, nomeadamente ecrã vídeo para telemóveis, computadores portáteis e dispositivos electrónicos digitais portá-

teis e manuais; descodificador de televisão; adaptador estéreo para automóveis; aparelhos áudio para automóveis; estações de acoplamento; 

dispositivos mãos-livres; adaptadores de fontes de alimentação para uso com os artigos atrás referidos; telecomandos; software; uma gama 

completa de software para aplicações profissionais, domésticas, didáctico e para programadores; software para a criação, elaboração, difusão, 

descarregamento, transmissão, recepção, reprodução, edição, codificação, descodificação, apresentação, armazenamento e organização de tex-

tos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, e publicações electrónicas; software de sistemas operativos, software para sincro-

nização de dados, software para o desenvolvimento de aplicações; software destinado à gestão de informações pessoais; software para a gestão 

de base de dados; software para sincronização de bases de dados; software de reconhecimento de caracteres; software de reconhecimento de 

voz; software para executar a conversão de fala em texto; aplicações de software activados por voz; software para gestão telefónica; software 

de correio electrónico e de mensagens electrónicas; software para telemóveis; software para aceder, navegar e pesquisar bases de dados em 

linha; software para o reencaminhamento de mensagens, correio electrónico via Internet e/ou dados para um ou mais dispositivos electrónicos 

portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; software para a sincroni-

zação de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou um dispositivo fixos ou remotos; jogos de computador e electró-

nicos; ficheiros de áudio e de vídeo, filmes, toques de telemóveis, jogos de vídeo, programas de televisão, podcasts e livros de áudio descarre-

gáveis via Internet e dispositivos sem fios com música, filmes, vídeos, televisão, celebridades, desporto, notícias, história, ciência, política, 

comédia, divertimento para crianças, animação, cultura, actualidades e temas de interesse geral; publicações electrónicas descarregáveis; fon-

tes, tipos de letra, desenhos e símbolos de tipos de letra sob a forma de dados gravados; manuais de utilizador legíveis electronicamente, legí-

veis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático 

para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções multimédia para uso com todos os produtos atrás referidos; 

aparelhos electrónicos com funções interactivas para uso com todos os produtos atrás referidos; uma linha completa de acessórios, partes, dis-

positivos e aparelhos de testes para todos os produtos atrás referidos; suportes, capas, estojos, sacos e bolsas adaptados ou moldados para con-

terem todos os produtos atrás referidos  (Classe 9). 
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00002435/2014/ME/MP 

32 

 

HEINEKEN ENTREPRISE 

 

Francesa  

 

2 rue des Martinets, 92500 RUEIL-

MALMAISON, FRANÇA 

Industrial e Comercial  

 

04/04/2014  

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002436/2014/ME/MP 

33 

 

J. Carranca Redondo, Lda.  

 

Portuguesa  

 

Quinta do Meiral, 3200-095 LOUSA,  

PORTUGAL 

Industrial e Comercial  

 

25/04/2014  

 

Bebidas alcoólicas, incluindo licores 

(Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Reivindicações das Cores: verde, dourado, preto e vermelho 

DESPERADOS 

00002437/2014/MN/MS  

 

35 

 

TECNICIL  INDUSTRIA, S.A,  

 

Cabo - Verdiana 

 

Achada Santo António, Praia,  

Cabo Verde 

Industrial e Comercial  

 

11/04/2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 
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Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebi-

das (Classe 32). 

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). 
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00002439/2014/ME/MP&S 

3,5,9,10,35,44 

CIPLA LIMITED  

Indiana  

1st Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao 

Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013,  

Maharashtra, Índia 

Industrial e Comercial  

11/04/2014  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e/ou raspar; sabões; perfumaria; 

óleos essenciais; cosméticos, cremes para a pele, loções para os cabelos; champôs, amaciadores para os cabelos, dentífricos; produtos para a 

lavagem da boca (classe 3). preparações farmacêuticas e /ou veterinárias; preparações e /ou substâncias farmacêuticas, medicamentos para 

tratamento de seres humanos e /ou animais, vacinas; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário; alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros; ligaduras; material para pensos; matérias 

para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

inseticidas; germicidas; repelentes de insetos (classe 5). aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou a reprodução de som e/ou imagens; gravações de áudio e /ou visuais; peças e /ou acessórios para qualquer um dos artigos acima 

referidos (classe 9). aparelhos e /ou instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; aparelhos e /ou instrumentos de raio-x; apare-

lhos de reanimação; aparelhos e /ou instrumentos de inalação; inaladores, dispositivos médicos activados pela respiração; membros, olhos e 

/ou dentes artificiais; artigos ortopédicos; próteses; materiais de sutura, peças e /ou acessórios para qualquer um dos artigos acima referidos 

(classe 10). serviços de promoção e de publicidade, gestão de negócios comerciais; administração de empresas; trabalhos de escritório; forne-

cimento de informações comerciais e /ou de negócios em relação a produtos farmacêuticos; fornecimento de informações estatísticas de negó-

cios relativos a questões médicas; disponibilização, para benefício de terceiros, de uma variedade de produtos para cuidados pessoais ou ani-

mais, ou para fins farmacêuticos, cirúrgicos, médicos, dentários e /ou veterinários, que permita aos consumidores ver e comprar conveniente-

mente esses produtos a partir de um site na internet, por encomenda postal, a partir de uma loja de venda a retalho ou farmácia, ou por teleco-

municações; prestação de assessoria e /ou consultoria em relação a qualquer dos serviços acima referidos (classe 35). serviços médicos; servi-

ços cirúrgicos; serviços veterinários; serviços odontológicos; serviços de saúde; cuidados de higiene e /ou de beleza para seres humanos ou 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura; prestação de informações farmacêuticas; prestação de consultoria profissional em 

relação a produtos farmacêuticos; prestação de conselhos e /ou consultoria em relação a qualquer um dos serviços acima referidos (classe 44).

  

CIPLA 

00002440/2014/ME/MP 

5,10  

 

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GmbH 

& CO. KG. 

Alemã  

 

D-55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha  

 

Industrial e Comercial  

 

08/04/2014  

Preparações veterinárias e farmacêuticas; prepa-

rações sanitárias para fins medicinais; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

emplastros, materiais para pensos; desinfectantes 

(Classe 5). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários (Classe 10). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 
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00002441/2014/MN/MS  

 

38  

 

DIRECTEL CABO VERDE 

 

Cabo - Verdiana  

 

Av. OUA, Prédio CCISS R/C, Achada Stº. 

António       

  Industrial e Comercial  

 

 29/04/2014 

 

  Telecomunicações (Classe 38).   

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

OLX 

4ºBPI
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00002442/2014/ME/MS 

41  

 

ASOCIACION AMBILAMP  

Espanhola 

 

Santiago de Compostela 94, 3º A-D, 28035, 

Madrid, Spain 

Industrial e Comercial  

 

04/04/2014  

Prestação de formação e educação; organização 

de palestras e seminários com fins educativos; 

serviços de consultoria educacionais; academi-

as [educação] (Classe 41).  

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade da marca 

espanhola n.º M3093088 pedida em 07 de Outubro de 2013. 

Reivindicação de Cores: reivindicava-se a cor verde, cinzento, cor de 

laranja e beije. 

00002443/2014/ME/MP 

03 

DALAN KİMYA ENDÜSTRİ  ANONİM 

ŞİRKETİ  

Turca  

 

Kemalpaşa Cad. No: 9 Pınarbaşı-Bornova- 

İzmir  (Turkey). 

Industrial e Comercial  

 

02/05/2014  

Preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem; preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sa-

bões; perfumaria, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções para os cabelos, dentífricos 

(Classe 03). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002444/2014/ME/MP 

32  

 

ROYAL UNIBREW A/S  

Dinamarquesa  

 

Faxe Allé 1, DK-4640 Faxe, Denmark 

Industrial e Comercial  

 

09/04/2014  

Cervejas; águas minerais e gaseificadas e ou-

tras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e 

sumos de fruta; xaropes e outras preparações 

para fazer bebidas (Classe 32). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

POWER MALT 
00002446/2014/ME/MP  

03 

 

VARGAS MARCAS E PARTICIPA-

ÇÕES LTDA., 

Brasileira 

Av. Embaixador Abelardo Bueno 199 

Sala 201, Rio de Janeiro, Brasil  

Industrial e Comercial  

 

26/05/2014 

Shampoos, produtos para remover tintas 

de cabelo, cosméticos, loções cosméti-

cas, corantes para fins sanitários, deso-

dorizantes para uso intimo, produtos 

depilatórios, água de colonia, óleos com 

essenciais, cosméticos para sobrance-

lhas, tintas para cabelo, loções capitares, 

lacas para cabelo, desmaquilhantes, 

máscaras de beleza, perfumaria e produ-

tos de barbear (Classe 03). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores, azul, 

roxo, cor-de-rosa, vermelho, cor de laranja, e verde . 
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00002447/2014/MN/MP 

29  

 

Afrolusa – Importações e Exportações Geral de 

Produtos  

Cabo-verdiana 

 

Rotunda de Ponta D´Agua 

Industrial / Comercial 

 

13/06/2014 

Óleos vegetais de soja. Girassol e azeite de 

oliveira (Classe 29). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

4ºBPI
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00002448/2014/MN/MP 

 

30  

 

Afrolusa – Importações e Exportações 

Geral de Produtos  

Cabo-verdiana  

 

Rotunda de Ponta D´Agua 

 

Comercial  

 

13/06/2014 

 

produtos alimentares, higiene e limpeza 

(Classe 30). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002450/2014/MN/MP 

 

25  

 

CABOVERDESTARS, LDA,. 

 

Cabo-verdiana  

 

Santa Maria- Sal 

 

Comercial  

 

03/06/2014 

 

Vestuário, Calçado, Chapelaria, entre outros 

acessórios (Classe 25). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002451/2014/MN/MS 

 

41  

 

MPD – Movimento para Democracia 

 

Cabo-Verdiana.  

 

Cidade da Praia, ASA.  

 

Comercial 

 

02/05/2014 

 

Portal de debate e participação Cívica 

(Classe 41). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Reivindicação de Cores: Azul, Branco; ver melho e preto. 
00002452/2014/MN/MP 

16  

MEDIA COMUNICAÇÕES S.A. 

 

Cabo - Verdiana 

 

Estrada de Prainha, Cidade da Praia  

 

Industrial e Comercial  

20/05/2014 

 

Papel, cartão e produtos nestas matérias, não 

incluídos noutras classes; produtos de impres-

são; artigos para encadernação; fotografias; 

papelaria; adesivos (matérias colantes) para 

papelaria ou para uso doméstico; material para 

artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos 

de escritório (com exceção de móveis); material 

de instrução ou de ensino (com exceção de apa-

relhos); matérias plásticas para embalagem (não 

incluídas noutras classes); carateres de impres-

são; clichés (Classe 16). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 
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00002453/2014/ME/MP&S  

9,12,13,37,38,41,42,45 

EADS DEUTSCHLAND GMBH e  ASTRI-

UM B.V. 

Alemã  

Alemanha, na Willy-Messerschmitt-Strasse, 

Ottobrunn, 85521, Alemanha, e Mendelweg 

30, Leiden, Zuid Holland, 2333 CS, Holanda 

 

Comercial  

22/05/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Da classe 9.ª: Aparelhos e instrumentos científicos, nomeadamente mecanismos científicos e seus componentes para medir a inércia, baseados 

em sensores girométricos de fibra-óptica, exclusivamente para sistemas espaciais, nomeadamente para satélites, veículos espaciais, foguetões, 

naves de propulsão espacial e plataformas espaciais; software, aparelhos e intrumentos científicos, nomeadamente mecanismos e seus compo-

nentes para posicionamento e navegação de sistemas espaciais, nomeadamente satélites, veículos espaciais, foguetões, naves de propulsão 

espacial e plataformas espaciais; equipamento de processamento de dados para prover informação técnica e serviços logísticos ligados a siste-

mas espaciais, nomeadamente a satélites, veículos espaciais, foguetões, naves de propulsão espacial e plataformas espaciais; aparelhos de 

medição, controlo, observação e transmissão; aparelhos e instrumentos para observação da terra, aparelhos e instrumentos de codificação e 

transmissão de dados via satélite e para controlo de órbita e altitude de satélites; sistemas terrestres consistindo em aparelhos de controlo para 

satélites; transceptores de rádio; espelhos para telescópios; câmaras de infra-vermelhos; conjuntos de equipamentos consistindo em itens de 

equipamento para satélites e naves espaciais, em especial aviônicos e módulos de serviço; mecanismos de controlo de altitude e de controlo de 

posição de satélites; aparelhos de medição, controlo, observação e comunicação; equipamento e instrumentos para observação da Terra bem 

como para codificação e transmissão de dados via satélite, aparelhos e intrumentos para controlo da altitude e órbita de satélites; sistemas em 

terra para operar e controlar satélites; programas de gestão de satélites; programas de controlo de satélites; transceptores radioeléctricos e apa-

relhos de rádio;  módulos aviônicos e de serviço para satélites, naves espaciais e veículos de lançamento; módulos de satélite e de naves espa-

ciais electrónicos, eléctricos e ópticos incluindo montagens que contêm os circuitos de medição e de comunicação e o aparelho auxiliar de 

lançamento num  alojamento; mecanismos e seus sistemas componentes para controlo de altitude e regulação de posição; satélites para fins 

científicos e comerciais; aparelhos e instrumentos científicos, naúticos, de pesquisa, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de 

medição, de sinalização, de supervisão, de salva-vidas e de ensino; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som e imagem; 

suportes de dados magnéticos, discos acustícos; computadores e equipamento de processamento de dados; suportes de dados; transmissores 

(telecomunicações), cabos eléctricos, cabos de fibra óptica, aparelhos e instrumentos electrónicos, mídias de armazenamento electrónico; mei-

os de armazenamento de dados contendo instruções de voo e de navegação para helicópteros e drones; aparelhos e equipamento ópticos ou 

para detecção de infra-vermelhos; termovisores; instrumentos de observação e seus sistemas componentes; equipamentos de vigilância e ras-

treamento por infra-vermelhos e seus sistemas componentes, em especial sistemas de localização; equipamento de observação segura e de 

reconhecimento e seus sistemas componentes; equipamento de vigilância helitransportada e seus sistemas componentes; equipamento de vigi-

lância aérea e seus sistemas componentes, equipamento de vigilância dia/noite e seus sistemas componentes; mecanismos ópticos de alta pre-

cisão; codificadores e descodificadores, transmissores de som digital e de dados de imagem; aparelhos e instrumentos de telemetria, controlo 

remoto, altimetria rádio e proximidade e aproximação para uso no campo da aerónautica e espaço e em instrumentos aerónauticos e espaciais; 

aparelhos e instrumentos de detecção, radares, lidares, sensores electro-ópticos; sistemas de segurança de computadores; antenas de radares, 

transmissores e receptores de satélite, conversores e transponders; equipamento electrónico para uso civil e militar; equipamento eléctrico e 

electrónico de localização, detecção, monitorização e de geo-localização; equipamento eléctrico e electrónico para radiolocalização e radiona-

vegação; equipamento de vigilância terrestre e reconhecimento aéreo com base em imagens de radar e seus sistemas componentes; sensores 

para aeronaves não tripuladas; instrumentos para navegação por mar, terra, ar e espaço; equipamento de orientação e navegação e seus siste-

mas componentes; computadores fixos e portáteis, aparelhos e equipamentos electrónicos e de telecomunicações incluídos nesta classe, servi-

dores informáticos, mecanismos servidores e de armazenamento de dados, estações de trabalho informáticas, modems; computadores; memó-

rias (armazenamento de dados); telas; hardwear e software sem fios e por satélite para bases de dados de bordo; interfaces de multi-

plataformas, incluindo hardward e software para os mesmos; meios para armazenamento de dados e terminais de utilizador para determinação 

da posição, informação de mapeamento, orientação de curso para veículos terrestres, aéreos, marítimos ou submarinos; equipamento de pro-

cessamento de informação geográfica e seus sistemas componentes, em especial sistemas de satélite, GPS; aparelhos e equipamentos para 

aquisição, compressão, transmissão, análise e restauro de imagens de satélite e fotografias aéreas; equipamento de transmissão de imagem por 

ligação de rádio digital e seus sistemas componentes; componentes ópticos e suas partes; aparelhos, equipamentos e instrumentos ópticos es-

paciais; aparelhos, equipamentos e instrumentos ópticos para aeronaves de reconhecimento aéreo; aparelhos e equipamento de orientação, 

rádio-controlo e de piloto automático; hardware e software (programas gravados/armazenados), equipamento e seus sistemas componentes 

para determinação de posição, monitorização e vigilância em áreas geográficas específicas, meios para armazenamento de dados e terminais 

de utilizadores (terminais informáticos) para determinação de posição, navegação, bases de dados de navegação, navegação por radar ou por 

satélite, navegação via rádio e para as seguintes aplicações: informação de mapeamento, equipamento, intrumentos e aparelhos de segurança e 

emergência, equipamento, instrumentos e aparelhos de pesquisa (outra que não para uso médico) e de salvamento; meios para armazenamento 

de dados e terminais de utilizador para determinação de posição, informação de mapeamento, orientação de rota/curso para veículos terrestres 

e aéreos; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para revisão, análise e monitorização de desempenho de dados de navegação e 

sinais de navegação e suas partes e componentes; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos para medição, verificação, confirmação, 

teste e monitorização de posições e dados de navegação associados; aparelhos de navegação e de localização por satélite e respectivo equipa-

mento; aparelhos de telecomunicações  e de rádiocomunicações, hardware e software para redes de telecomunicações digitais; redes de comu-

nicação e de rádiocomunicação por fio, cabo, fibra óptica, rádio ou satélite; servidores de centrais telefónicas, multiplexadores, demultiplexa-

dores, aparelhos e intrumentos eléctricos e electrónicos para controlo e administração de redes; receptores (telecomunicações), aparelhos elec-

tróniocos   e rádioelectrónicos de transmissão de sinal; satélites para uso científico e satélites concebidos para receber e emitir sinais rádioeléc-

tricos;  
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terminais de computador, terminais de comunicação, terminais de computador fixos ou portáteis ou terminais de comunicação; aparelhos para 

comunicar, transmitir, receber voz, imagens, informação e dados multimédia; dispositivos de rede, em especial, portais e seus sistemas com-

ponentes para portais de internet; interfaces de acesso e seus itens de equipamento de base para redes de protocolo de internet (IP); utensílios e 

respectivo equipamento e aparelhos para a transmissão de mensagens, informação, dados, som e imagens por ondas, via cabo, via fibra óptica, 

por telefone, via satélite, por terminais, por redes de telecomunicações e via redes informáticas; terminais de telecomunicações e automação de 

desktop para fins militares; aparelhos de telefonia, telefones móveis, telefones sem fios, aparelhos e equipamentos de rádio pager, faxes, PDAs 

(assistente pessoal digital), aparelhos móveis para acesso à internet, partes e componentes para todos os artigos acima referidos por forma a 

permitir as comunicações e para possibilitar transacções seguras e negócios on-line; programas de software em formato explorável por compu-

tador fornecido em meio magnético ou óptico ou em formato descarregável para ser utilizado com os produtos antes referidos, programas de 

software para comunicação segura e permitir a autenticação, confirmação, gravação e análise das relações negociais e das transacções por via 

de um sistema de direitos de controlo de acesso e de notificações, estações de comunicação via satélite e respectivo equipamento de telecomu-

nicação via satélite, especialmente para aéronaves; software, software (programas gravados/armazenados) para redes de comunicação e de 

rádiocomunicação para transmissão de dados por fio e cabos, via fibra óptica, via rádio ou via satélite; software, software (programas grava-

dos/armazenados) para gestão, administração, gestão arquitectónica, configuração e protecção de redes locais ou remotas para voz, imagem e 

dados; aparelhos e software (programas gravados/armazenados) para proteger o acesso a redes informáticas e a redes de protocolos de internet 

(IP); software (programas gravados/armazenados) para encriptação e desencriptação; software (programas gravados/armazenados) para codifi-

cação e descodificação; software (programas gravados/armazenados) para concepção, administração e protecção do acesso a redes informáti-

cas e a redes de protocolos de internet (IP); software de simulação, modelagem, teste e experimentação; servidores para modelagem, simula-

ção, teste e experimentação de operações civis e militares; software (programas gravados/armazenados) informático para o desenvolvimento, 

optimização e análise de execução de métodos e algoritmos bem como processadores (unidades de processamento central) e módulos de soft-

ware para o processamento e/ou geração de sinais de navegação e/ou dados referentes a navegação ou cartografia; software concebido para 

executar as funções de planeamento, aquisição, processamento e disseminação de informação e dados exclusivamente nas áreas da inteligência 

e geografia para fins de defesa e segurança, software para redes de rádio digital dando aos utilizadores acesso a serviços de voz e de dados tais 

como comunicações de grupo em modo de retransmissão, chamadas individuais, mensagens curtas e localização e transmissão de dados, todos 

estes produtos para redes de rádio digital; software (programas gravados/armazenados) para permitir o acesso a um serviço de mensagens 

electrónico; software para a segurança das transacções para terminais de intranet e de internet, terminais e estações operativas para apresenta-

ção gráfica e textual de informação; equipamento de processamento de informação segura; software informático; equipamentos e seus utensí-

lios para segurança das telecomunicações; dispositivos electrónicos portáteis para recepção e/ou transmissão segura, sem fios, de dados, em 

especial mensagens, e aparelhos e equipamento eléctrico ou electrónico que permitem ao utilizador guardar ou gerir informações pessoais; 

software para redireccionar mensagens, correio electrónico e/ou outra informação, em segurança, para um ou mais dispositivos electrónicos 

portáteis a partir de uma base de dados armazenada ou associada a um computador pessoal ou a um servidor; software para sincronizar dados 

em segurança entre uma estação remota ou dispositivo e uma estação ou dispostivo fixo ou remoto; aparelhos e instrumentos eléctricos e elec-

trónicos, em especial computadores, processadores (unidades de processamento centrais) de dados e software (programas grava-

dos/armazenados) para computadores para o desenvolvimento, optimização e análise de execução de métodos e algoritmos bem como proces-

sadores (unidades de processamento centrais) e módulos de software para processar e/ou gerar sinais de navegação e/ou dados relativos à na-

vegação; aparelhos eléctricos e/ou electrónicos, equipamento e instrumentos eléctricos e/ou electrónicos para apresentação de relatórios, análi-

ses e resultados de medições, especialmente sob a forma de gráficos, tabelas e quadros resultantes das análises de desempenho e da monitori-

zação da execução de sinais e/ou dados de navegação; aparelhos e instrumentos eléctricos ou electrónicos utilizados para examinar e identifi-

car segmentos espaciais em duas ou em três dimensões; software informático (programas gravados/armazenados) utilizado para examinar e 

identificar segmentos espaciais em duas ou em três dimensões; aparelhos para monitorizar parâmetros de voo, em especial software de nave-

gação e de pilotagem (programas gravados/armazenados) para helicópteros e drones, equipamento de comunicação e sistemas integrantes e 

antenas de comunicação para aeronaves; equipamento de gravação e sistemas integrantes para aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; 

equipamentos de controlo de piloto automático e sistemas integrantes; dispositivos de teste (sistemas em tempo real) para realização de testes 

em peças e amostras electrónicas, especialmente em aparelhos e dispositivos para entrada, gravação, processamento e exibição de dados, bar-

ramento de dados, equipamento de transmissão de dados e sistemas componentes, conversores análogo-digitais e digitais-analógicos, protóti-

pos de programas, simuladores para simulação de processos funcionais mecânicos, eléctricos e electrónicos, módulos de ligação e união, ana-

lisadores de dados e comutadores, interruptores de selecção e interruptores de coordenação, equipamento ou programas de interface, em espe-

cial equipamento ou programas de interface analógicos  digitais e para barramento discreto de dados; equipamento de controlo para equipa-

mento de teste e programas navegáveis, gravado em transportadores de dados próprios para tal equipamento de controlo; programas de teste 

navegáveis, gravados em transportadores de dados; instrumentos e hardware e software informático para simulação de amostras electrónicas e 

processos funcionais mecânicos, eléctricos e electrónicos; equipamento de exibição eléctrico e electrónico para preparação e condução de 

testes em amostras electrónicas e para processamento de resultados de testes; software, nomeamente software de bases de dados para condu-

ção de testes em amostras electrónicas para definição e controlo da configuração do sistema de teste; hardware e software informático para 

estabelecimento de documentos de teste; hardware e software informático para a conexão de teste da internet e/ou por via de redes locais; 

instrumentos e suas instalações para teste de veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar e água; sensores e aparelhos e equipamentos de 

comunicação; telescópios de mira para armas de fogo; telescópios, binóculos, óculos telescópicos; óculos de protecção, incluindo viseiras para 

protecção contra laseres; dispositivos para medir distâncias, incluindo dispositivos laser para medir distâncias, bussolas digitais; câmeras de 

reconhecimento, equipamento de fotografia aérea; câmaras aérias; sistemas de periscópio; plataformas de sensores estabilizados; dispositivos 

de visão noturna, intensificadores de luz residual (amplificadores); focus laser de iluminação; software para acessar, monitorizar e controlar a 

segurança das informações em redes de tecnologia de informação; aparelhos e instrumentos científicos, naúticos, de pesquisa, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de verificação (supervisão), salva-vidas e para o ensino; aparelhos e instru-

mentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; sistema industrial de geoprodução 

composto por uma cadeia digital de processamento para produção de imagens de satélite, aéreas ou terrestres, dados em 3D; suportes de dados 

magnéticos, discos de gravação; máquinas de venda automática e mecanismos para máquinas que funcionam com moedas; caixas registado-

ras, máquinas de calcular, computadores e equipamento de processamento de dados; extintores; aerossóis; gravadores; unidades de fita magné-

tica (para computadores); cassetes; cassetes de vídeo; câmeras de filme; câmaras de vídeo; leitores de cds (audio-video); discos ópticos com-

pactos; discos magnéticos; discos ópticos; discos de gramofone; suportes ópticos de dados; suportes magnéticos de dados; transmissores 

(telecomunicação); software exclusivamente para a área informação e das imagens de satélite; aparelhos para  

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

19 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 processamento de dados, em especial via satélite; aparelhos para simulação da concepção de infra-estruturas; aparelhos para criar e actualizar 

planos de desenvolvimento e mapas e para observação de parcelas de terrenos agrícolas e desenvolvimento da optimização de produções e sua 

monitorização; leitores de cds; leitores de caracteres ópticos; software informático (programas gravados); software para jogos; programas in-

formáticos (software descarregável); software embalado para processamento e análise de fotografias, tais como fotografias aéreas, fotografias 

de satélite ou terrestres; aparelhos para processamento de dados, em particular de satélites; software embalado para reprodução estereográfica 

para preparação de modelos digitais de terreno, para modelar em 3D, orto, ortoimagens e mapas temáticos; ficheiros informáticos e pacotes de 

software com informação geográfica, geológica, cartográfica e topográfica; ficheiros informáticos e software embalado contendo reproduções 

de terrenos e mapas digitais; equipamentos para bases de dados e para acesso a bases de dados; software informático para processamento e 

análise fotográfica, tal como de fotografia aérea e de satélite; software informático para projecções estereográficas, modelos terrestres digitais, 

ortoimagens e mapas temáticos; ficheiros informáticos e software para geografia, geologia e topografia; ficheiros informáticos e software para 

mapeamento de solos e mapas digitais; equipamento de navegação por satélite; satélites para fins científicos, em particular satélites para obser-

vação da terra; aparelhos para processamento, análise, reprodução e armazenamento de imagens e fotografias aéreas ou de satélite; hardware 

informático; equipamento de bases de dados; equipamento de acesso a bases de dados; software de gestão de bases de dados tais como para 

reprodução estereográfica, para armazenamento, preparação, tratamento e análise de desenhos, imagens, fotos, mapas, fotografias aéreas e de 

satélite, modelos de superfície; suportes de dados para software informático, ficheiros informáticos e pacotes de software, todos contendo ou 

destinados a reprodução estereográfica, para armazenamento, preparação, tratamento e análise de modelos de superfície, imagens e fotos; apa-

relhos de processamento de dados, em particular de satélites; suportes para placas escuras (fotografia), leitores de discos compactos; software 

(programas gravados); espelhos ópticos (óptica); sistemas de navegação por satélite; satélites para fins científicos, em particular satélites para 

observação da terra e satélites radar; aparelhos de controlo remoto; sensores aerotransportados; transmissores (telecomunicações); aparelhos 

para o processamento, análise, reprodução e armazenamento de imagens de satélite; aparelhos eléctricos e electrónicos para gerar modelos 

digitais de elevação; bases de dados de modelos digitais de elevação (software); computadores e software informático para industrias, nomea-

damente para bombeiros e administração pública, relacionados com sistemas operacionais, gestão de clientes, sistemas de gestão de bens, siste-

mas de informação geográfica, desenho assistido por computador, sistemas de visionamento em tempo real e sistemas móveis e configuração 

dos mesmos para utilização no hardware informático adequado. Da classe 12.ª: Aeronaves; veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar, 

água ou carris; aeronaves de todos os tipos; veículos aéreos não tripulados; helicópteros; helicópteros e drones; veículos espaciais; aparelhos 

aeronáuticos, maquinaria e ferramentas; veículos militares de transporte, em especial por ar; aviões militares; peças e acessórios para todos os 

produtos incluídos nesta classe. Da classe 13.ª: Miras, que não telescópicas, para armas de fogo; miras, que não telescópicas, para armas. Da 

classe 37.ª: Contrução de edifícios; serviços de construção, reparação,  instalação e montagem para aeronaves e satélites; assistência em caso 

de avaria a aeronaves e satélites (reparação); informação relativa a reparação de aeronaves e disponibilização de informação relativa à repara-

ção de aeronaves, em especial relacionada com a reparação de aviões; instalação de hardware para interfaces mecânicos, eléctricos e  informá-

ticos  entre um satélite e um foguete de lançamento, em especial um veículo de lançamento; instalação de satélites em veículos de lançamento; 

serviços para a instalação de satélites e aeronaves em veículos de lançamento, em especial montagens mecânicas, montagens (instalação) de 

conexões informáticas (hardware) e eléctricas; construção de instalações, em especial estações terrestres e de satélite e equipamento associado; 

; informação relacionada com serviços de reparação e a construção de instalações e equipamento no sector da aviação; construção; reparação, 

em especial de veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar ou água, incluindo veículos aéreos não tripulados, aeronaves, drones e motores 

dirigiveis; instalação, reparação, serviços e manutenção de aparelhos, equipamentos e instalações eléctricas e electrónicas, equipamento aero-

náutico, e equipamento, instrumentos, aparelhos e dispositivos criptográficos; serviços de desmontagem para estes produtos; manutenção de 

hardware informático; reparação e manutenção em particular no campo dos veículos e dos aparelhos para locomoção por terra, ar ou água bem 

como de motores dirigiveis. Da classe 38.ª: Telecomunicações via satélite e constelações de satélites; transmissão de dados via satélite e cons-

telações de satélites; fornecimento, manutenção e aluguer de redes de telecomunicações a companhias de multiserviços; mensagens electróni-

cas via internet, extranet, intranet; serviços de comunicações via rádio, telefone, telegrafo, bem como por qualquer via de transmissão remota 

de dados, via videotexto, em especial via terminais, periféricos informáticos ou equipamento electrónico e/ou digital, videofones, telefones de 

imagem e videoconferência; transmissão de dados, em especial transmissões em lote, expedição e envio de documentos electrónicos, serviços 

de correio electrónico; transferência de chamadas telefónicas ou mensagens de telecomunicações; telecomunicações móveis; transmissões via 

satélite; difusão via rádio e TV e difusão de programas multimédia (edição informática de textos e/ou de imagens móveis ou fixas e/ou de mú-

sica ou outros sons) em geral para uso interactivo; serviços de comunicações em geral via redes informáticas; serviços de telecomunicações via 

satélite e constelações de satélites; transferência electrónica de mensagens e de dados (mensagens) via internet, extranet, intranet; serviços de 

comunicações via rádio, telefone, telégrafo e via qualquer meio de transmissão remota de dados via videografia interactiva e em especial via 

terminais, periféricos de computador ou equipamento electrónico e/ou digital, videofones, telefones de imagem e videoconferência; serviços de 

transmissão de dados, em especial para transmissões em lote, difusão, transmissão de documentos computorizados; serviços de correio electró-

nico; serviços de telecomunicações ou de transferência de chamadas telefónicas; serviços de telecomunicações por rádio móvel; aluguer de 

modems; aluguer de periféricos de modems; aluguer de tempo de acesso a um servidor de bases de dados; telecomunicações, serviços de tele-

comunicações, transmissão electrónica de dados, transmissão de dados via um servidor informático; serviços de rádio-comunicações, transmis-

são assistida por computador de mensagens e imagens; emissão e recepção de dados, sinais e informação processada por  telemática, por com-

putador ou por  aparelhos e instrumentos de telecomunicações; troca eléctrica ou electrónica de dados computorizados; serviços de correio 

electrónico seguro sem fios e de mensagens de dados; serviços de mensagem electrónicos; monitorização, emissão e recepção eléctrica ou elec-

trónica de dados, sinais, imagens e informação, transmissão de mensagens e imagens encriptadas; telecomunicações enviadas por satélite; te-

leinformática via terminais; serviços de comunicações telefónicas; comunicação via terminais informáticos, serviços seguros de telefone mó-

vel; serviços de transmissão por satélite; serviços de transmissão de dados, serviços de transferência de dados e serviços para facultar o acesso 

a  dados on-line, em especial no campo da navegação por satélite e dados de posição, media para navegação e dados de posição; preparação e 

gestão de acesso a dados e informação disponíveis; transmissão por computador de sinalização de posicionamento e de navegação e dados para 

simulação e experimentação; preparação e disponibilização de informação e dados de telecomunicações na internet; comunicação segura 

(transmissão) de dados e dados de voz por conta de terceiros, disponibilização de acesso a plataformas de software que garantem a autenticação 

do utilizador, a integridade dos dados, a confidencialidade dos dados e a aceitação de  ficheiros, documentos ou dados electrónicos via redes 

electrónicas, incluindo a internet, e acesso a esses documentos ou dados electrónicos; disponibilização de acesso a plataformas de software 

para serviços relacionados com a encriptação e a assinatura de ficheiros, documentos ou dados electrónicos por conta de terceiros, disponibili-

zação de acesso a plataformas de software para serviços relacionados com a transferência segura de ficheiros, documentos, dados e pagamentos 

electrónicos via redes electrónicas, incluido redes telefónicas e a internet; disponibilização de acesso a programas em redes de dados; teleco-

municações;  
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 disponibilização ao utilizador de acesso a uma rede global de computadores (fornecedores de serviços); transmissão assistida por computador 

de mensagens e imagens, em particular imagens e informação geográfica de alta resolução e de muito alta resolução; transmissão por satélite 

de mensagens e imagens, em particular imagens e informação geográfica de alta resolução e de muito alta resolução; disponibilização de aces-

so a bases de dados, em particular a bases de dados de imagens por satélite ou aéreas, transmissão de informação sobre modelos de elevação 

digital global e informação geográfica; serviços de acesso a bases de dados electrónicas e a centros de recuperação de informação, tais como 

para desenhos, imagens, fotos, mapas, fotografias aéreas e de satélite, modelos de superfície e em particular aluguer de tempo de acesso, orga-

nização e gestão de autorização de acesso; serviços de comunicação relativos a transmissão de dados em redes informáticas; organização de 

acesso a bases de dados na internet e em particular disponibilização de software de acesso; transmissão de dados e imagens (de base informáti-

ca), tal como para redes de comunicação mundiais (internet) ou para redes privadas ou de acesso restrito (intranet). Da classe 41.ª: Serviços de 

ensino, treino, educação e entretenimento; actividades desportivas e culturais; cursos por correspondência; edição e publicação de textos, ilus-

trações, livros, jornais, revistas, publicações de todos os tipos e em todos os formatos, incluindo publicações electrónicas e digitais, publica-

ções em suportes de som e/ou imagem, suportes multimédia para programas multimédia (edição informática de texto e/ou de imagens anima-

das ou fixas); organização de eventos académicos e educativos, introdutórios ou subsequentes, em todas as áreas de interesse geral; seminários, 

aulas e palestras; organização de palestras, em especial forúms, convenções e conferências; produção de programas de rádio e de televisão, 

programas audiovisuais e multimédia (estúdios de gravação e filmagem) (edição informática de textos e/ou imagens animadas ou fixas, e/ou de 

música ou outros sons), para uso interactivo ou outro; organização de competições (eventos), jogos, campanhas de informação e consultoria 

profissional e outros eventos com estas relacionadas; produção de programas de rádio informativos e de entretenimento, entretenimento de 

rádio e televisão, programas audiovisuais e de multimédia (estúdios de gravação e filmagem) (edição informática de textos e/ou imagens ani-

madas ou fixas, e/ou de música ou outros sons), para uso interactivo ou outro; organização de espectáculos; produção de filmes e aluguer de 

filmes e cassetes, incluindo cassetes de video, e em geral qualquer suporte de som e/ou imagem, e suportes multimedia (discos interactivos, 

cds audio-digitais); empréstimo de livros e de outras publicações; bibliotecas de jogos, nomeadamente para empréstimo e distribuição de jogos 

através dos serviços de um franchisado e formação básica de pessoal para os serviços antes referidos; serviços editoriais, especialmente de 

edição de textos; preparação de reportagens noticiosas, reportagens fotográficas; serviços de tradução; aluguer de gravadores, em especial de 

gravadores de cassetes; gravação de filmes em cassetes de vídeo; educação; formação; entretenimento; treino, instrução (ensino) e demonstra-

ção (demonstração prática) nas áreas da defesa, monitorização, comunicação e segurança, inteligência e geografia; organização e condução de 

formação, workshops práticos, seminários, internatos (ensino);  edição e publicação de livros, material impresso, cds e produção de filmes, 

exclusivamente na área da inteligência e geografia para defesa e segurança, publicação on-line de livros e periódicos; serviços de publicação, 

com excepção de impressão; formação informática no operacionamento, execução e segurança de sistemas de informação e determinação de 

posicionamento; organização e condução de colóquios, conferências, convenções e seminários na área da exploração de informação por satéli-

te e produtos derivados, fotografia, organização de exposições para fins culturais e educativos, reportagens fotográficas, publicação de textos 

que não publicitários na área da exploração de dados por satélite e produtos derivados, publicação electrónica on-line de livros e períodicos na 

área da exploração de dados por satélite e produtos derivados, produção de programas de televisão; actividades educativas, formativas, de 

entretenimento, desportivas e culturais, informação em eventos educativos ou de entretenimento, produção de filmes, serviços de digitalização 

de imagens, publicação de livros. Da classe 42.ª: Consultoria profissional e elaboração de planos não relacionados com transacções comerciais, 

a saber: consultoria na produção e fabrico de instalações, nomeadamente satélites e estações terrestres, bem como todo o  equipamento associ-

ado, consultoria para a construção de edifícios, estudos para projectos técnicos; serviços de engenharia; realização de estudos científicos e 

técnicos, projectos, consultoria técnica e consultoria científica relativa a satélites, naves espaciais, foguetes de lançamento, especialmente veí-

culos de lançamento e plataformas espaciais; elaboração de análises e pesquisas científicas, físicas e técnicas relacionadas com a produção, 

utilização e manutenção de satélites, naves espaciais, foguetes de lançamento, especialmente veículos de lançamento e plataformas espaciais; 

consulta científica e técnica em relação aos computadores, elaboração de planos de construção; consultoria técnica para a prestação de infor-

mações técnicas e know-how, montagem, design (desenvolvimento) e gestão de bases de dados e bases de dados jurídicas; programação de 

aparelhos electrónicos e instrumentos, computadores, processamento de informação remota e sistemas telemáticos, hardware multimédia; pro-

gramação multimédia; aluguer de computadores, softwares, scanners, gravadores, impressoras e periféricos para impressoras; consultoria de 

design técnico e tecnológico e estabelecer planeamento de projectos técnicos e tecnológicos não relacionados com a condução de negócios; 

serviços de um franquiador, nomeadamente o fornecimento de know-how e técnicas de concepção, planeamento e informações de pesquisa; 

serviços de um franquiador, ou seja, instalação de software e / ou desenvolvimento (criação) de um banco de dados e manutenção de software 

e / ou de bancos de dados e bases de dados jurídicas; programação de software para aparelhos e instrumentos electrónicos, para computadores, 

sistemas de processamento remoto e sistemas telemáticos e hardware e dispositivos de multimédia, programação de software para dispositivos 

de multimédia; aluguer de computadores, programas e scanners, gravadores, impressoras e periféricos para impressoras; consultoria e assistên-

cia técnica, sobretudo organização e serviços que se consideram  necessários para a consultoria no campo das telecomunicações e das tecnolo-

gias de informação; análise e desenvolvimento técnico de interfaces mecânicas, eléctricas e informática (integração) entre um foguete de lan-

çamento, principalmente um veículo de lançamento, e uma nave espacial ou satélite; testar a compatibilidade e a integridade das ligações eléc-

tricas; consulta técnica ou tecnológica ou consultoria técnica nas áreas de telecomunicações e processamento de dados; consultoria técnica na 

área das tecnologias de informação;  serviços de segurança informática para assegurar e monitorizar o voo e assistir através de uma infraestru-

tura do satélite; consultoria técnica de software no campo das telecomunicações; informações técnicas em relação ao sector da aviação; estudos 

científicos, tecnológicos ou técnicos, desenvolvimento e adaptação de redes de telecomunicação e de comunicação por rádio; concepção, de-

senvolvimento e actualização (para terceiros) de software (programas gravados) para a gestão, administração, gestão da arquitectura, configu-

ração e protecção de redes locais ou remotas para voz, imagem, dados e comunicação de dados multimédia, testes, verificações, analises e / ou 

monitoramento do sinal; desenvolvimento científico, tecnológico ou técnico, optimização, monitorização do desempenho e teste de métodos, 

algoritmos, módulos de processamento e de software para o processamento de sinais informáticos; inspecções, testes, análises e / ou monitori-

zação dos algoritmos do sistema para a geração de dados relativos à navegação ou à cartografia; desenvolvimento científico, tecnológico ou 

técnico, optimização, inspecções (verificação técnica) e implementação de testes técnicos para o desempenho de métodos, algoritmos, proces-

samento e  módulos de software para a geração de dados relativos à navegação ou à cartografia; controlo e inspecção do desempenho; consulta 

e verificação de sinal; desenvolvimento científico e técnico de algoritmos e métodos para o processamento de sinais pelo computador; serviços 

para a geração e / ou entrega de resultados, especialmente na forma de relatórios de análise, gráficos, tabelas e diagramas; serviços científicos e 

tecnológicos e investigação e design relativos ao mesmo, em especial a desenvolvimento científico e técnico, engenharia, investigação técnica, 

consultoria técnica, optimização e melhoramento; desempenho de análise industrial e medidas; serviços científicos e tecnológicos e investiga-

ção e design relativos ao mesmo dentro do campo do processamento de dados, análise de dados e  
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 conversão de dados; fornecimento de programas e redes de criação de dados (design e desenvolvimento) e actualização dos progra-

mas da base de dados; estudo científico, técnico e tecnológico das necessidades dos utilizadores e à avaliação das arquitecturas de 

sistemas de inteligência, estudos científicos, técnicos e tecnológicos relacionados com a adaptação, integração, qualificação e apoio 

logístico integrado às operações, exclusivamente nas áreas de inteligência e geografia, para a defesa e segurança; serviços científi-

cos e tecnológicos e serviços de pesquisa e concepção com eles relacionados, em especial desenvolvimento científico e técnico, enge-

nharia, investigação científica e técnica, consultoria científica e técnica, optimização e modernização, exclusivamente na área da 

inteligência e geografia para a defesa e segurança; serviços de processamento, de análise e de conversão de dados científicos, técni-

cos e tecnológicos, exclusivamente nas áreas da inteligência e geografia para a defesa e a segurança; serviços de engenharia aplica-

dos a projecto e resolução de problemas das redes de comunicação rádio-digitais destinadas a forças de segurança; concepção, desen-

volvimento e actualização (por conta de terceiros) de software (programas gravados/armazenados) para determinação de posiciona-

mento, supervisão e monitorização em áreas geográficas específicas; concepção, desenvolvimento e actualização (por conta de tercei-

ros) de software de comando e monitorização (programas gravados/armazenados) para determinação de posicionamento, supervisão 

e monitorização em áreas geográficas específicas; serviços de avaliação e orçamentação prestados por engenheiros com o propósito 

de gerar e/ou providenciar resultados, especialmente sob a forma de relatórios de análise, gráficos, quadros, tabelas; programação 

de software em especial por conta de terceiros; programação e manutenção de software, incluindo plataformas de software para a 

segurança de transacções “end-to-end”, a gestão das relações de consumo e o processamento de negócios e transacções;  fornecimen-

to de serviços de protecção para comunicações corporativas através de redes electrónicas, em especial para protecção contra ataques 

informáticos ilegais; consultoria científica, técnica e tecnológica, serviços de consultoria, serviços hotline e serviços de manutenção 

relativos a hardware informático, software e redes sem fios de dados em todos os campos acima referidos, centros de aconselhamen-

to científico, técnico e tecnológico em todos os campos acima referidos; testes (testes técnicos), inspecções (verificações técnicas), 

análises científicas, técnicas e tecnológicas e/ou monitorização de sinais de navegação; desenvolvimento científico, técnico e tecnoló-

gico, optimização, monitorização de execução e teste de métodos, algoritmos, módulos de processamento e de software para o proces-

samento informático de sinais de navegação; inspecções (verificações técnicas), testes (testes técnicos), análises científicas, técnicas 

e tecnológicas e/ou monitorização de sistemas algoritmicos para produção de dados referentes à navegação; desenvolvimento cientí-

fico, técnico e tecnológico, optimização, inspecções e testes para desempenho de métodos, algoritmos, módulos de processamento e 

de software para geração de dados referentes à navegação; serviços de engenharia no campo da monitorização e inspecção de de-

sempenho; serviços de engenharia no campo da verificação de sinais de navegação; serviços de engenharia no campo do desenvolvi-

mento de métodos e algoritmos para o processamento informático de sinais de navegação; serviços de engenharia no campo do de-

senvolvimento de métodos e algoritmos para geração de dados referentes à navegação; avaliações e apreciações científicas para ge-

ração de dados extrapolados para a navegação; avaliações e pesquisas nos campos científico e tecnológico desenvolvidos por enge-

nheiros, em especial desenvolvimento científico, técnico e tecnológico, engenharia, investigação científica, técnica e tecnológica, con-

sultoria científica, técnica e tecnológica, optimização, calibragem, alinhamento, experimentação, aprimoramento, respeitante a an-

tenas, pratos de satélite, objectos radiantes e reflectores, exames técnicos e identificação de segmentos de espaço em duas ou três 

dimensões; medições, caracterizações, verificações científicas, técnicas e tecnológicas, exames científicos, técnicos e tecnológicos, 

digitalização por scanner e amostragens de campos electromagnéticos; avaliações, estimativas e pesquisas científicas e tecnológicas 

na área do processamento de dados, análise de dados e conversão de dados feitas por engenheiros; criação (concepção, desenvolvi-

mento) de programas de bases de dados; execução de testes técnicos, verificação, análise e/ou monitorização de sinais associados 

com veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar e água, em especial helicópteros e drones;  desenvolvimento científico, técnico e 

tecnológico, optimização, monitorização de execução e teste de métodos, algoritmos, módulos de processamento e de software para o 

processamento informático de sinais relativos a veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar e água, em especial helicópteros e 

drones; inspecções (verificações técnicas), testes técnicos, análises técnicas e/ou monitorização de sistemas de algoritmos para gera-

ção de dados; serviços de engenharia na área de monitorização e inspecção de desempenho relativa a veículos e aparelhos de loco-

moção por terra, ar e água, em especial helicópteros e drones; serviços de engenharia na área da verificação de sinal; serviços de 

engenharia na área do desenvolvimento de algoritmos e métodos para o processamento informático de sinais; avaliação e apreciação 

científica para geração e distribuição de resultados especialmente sob a forma de relatórios de análise, gráficos, quadros e tabelas; 

serviços científicos e tecnológicos, pesquisas e concepções associadas, prestadas por engenheiros, no campo do processamento, análi-

se e conversão de dados; estudos científicos, técnicos e tecnológicos, desenvolvimento e adaptação de redes de telecomunicações e 

redes de telecomunicações via rádio relacionadas com veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar e água, em especial helicópte-

ros e drones; concepção, desenvolvimento e modernização (por conta de terceiros) de software (programas gravados/armazenados) 

para a gestão, administração, arquitectura, configuração e protecção de redes locais ou remotas para voz, imagem, dados e redes de 

comunicação multimédia de dados associadas a veículos e aparelhos de locomoção por terra, ar e água, em especial helicópteros e 

drones; concepção, desenvolvimento e modernização (por conta de terceiros) de software (programas gravados/armazenados) para a 

concepção, desenvolvimento, gestão e segurança do acesso a redes informáticas e a redes de protocolo de internet (IP), programação 

e manutenção de software informático para fins militares e aeronáuticos; instalação e desenvolvimento de novos produtos para fins 

militares e aerónauticos; serviços de segurança de rede para aceder, monitorar e controlar a segurança de dados em redes de tecno-

logia da informação; serviços científicos e tecnológicos, nomeadamente distribuição de dados gerados por satélites de observação da 

Terra, medição de precisão de modelos em relevo, medição física (caracterização de objectos observados do solo de acordo com assi-

naturas espectrais, influências atmosféricas, modelação geométrica e radiométrica a partir de câmaras de bordo); pesquisa e con-

cepção no campo da imagem de satélite e exploração de dados relacionados, nomeadamente concepção de métodos de processamento 

para observação de dados de satélite, desenvolvimento de protocolos de processamento para exploração de dados de satélite com o 

objectivo de produzir informação geográfica e de engenharia em relacionada com a programação de fotografias aéreas a partir de 

uma rede de satélites de observação; análises industriais e serviços de pesquisa na área da imagem por satélite e exploração de 

dados com ela relacionados; pesquisa por radar, mapeamento por radar; concepção e desenvolvimento de computadores e de softwa-

re; recuperação de bases de dados; consultoria de protecção ambiental; conversão de dados e programas informáticos (outra conver-

são que não física); concepção de software informático; estudos de projecto técnico; avaliações; pesquisas petrolíferas; pesquisas e 

avaliações geológicas; análises para explorações petrolíferas; agrimensura; prospecção petrolífera; planesamento urbano; programa-

ção informática; criação e manutenção de sítios na internet por conta de terceiros; prospecção geológica; serviços de investigação na 

área dos produtos cartográficos, topográficos e cadastrais; informação técnica e serviços de averiguação prestados por engenheiros 

relacionados com a apresentação de imagens on-line geradas por satélites, em particular  
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 imagens geográficas, mapas geográficos e mapas de base topográfica compostos por imagens geradas via satélite ou aéreas; infor-

mação técnica e serviços de averiguações prestados por engenheiros relacionados com os seguintes produtos: imagens geradas por 

satélites, em particular imagens geográficas, mapas geográficos e mapas de base topográfica compostos por imagens geradas por 

satélites ou aéreas; serviços assistidos por computador relativos ao tratamento e análise de fotografias aéreas ou de satélite 

(monocromáticas ou multi-espectrais); serviços de físicos, engenheiros ou cientistas informáticos relacionados com serviços assisti-

dos por computador relativos ao processamento de fotografias aéreas, gravações por satélite (monocromáticas ou multi-espectrais); 

concepção de bases de dados globais digitais de modelos de elevação; serviços científicos e tecnológicos, nomeadamente distribuição 

de dados gerados por satélites de observação da Terra, medição precisa de alívio, medição física (caracterização de objectos observa-

dos no solo com base nas suas assinaturas espectrais, influência da atmosfera, modelagem geométrica e radiométrica por câmeras 

a bordo); aplicações científicas e de pesquisa, estudos e projectos para fins de desenvolvimento e validação de geo-dados relaciona-

dos com modelos digitais de elevação; serviços de pesquisa e concepção no campo das imagens de satélite e exploração de dados com 

ele relacionados, nomeadamente concepção de métodos de processamento para dados relacionados, nomeadamente concepção de 

métodos de processamento para observação de dados de satélite, desenvolvimento de protocolos de processamento para exploração 

de dados de satélite com o objectivo de produção de informação geográfica e de engenharia relacionada com a programação de foto-

grafias aéreas a partir de uma rede de satélites de observação; serviços de análises industriais e pesquisas baseados em modelos 

digitais de elevação para aplicação em processamento e ortorretificação de outros geo-dados, mapeamento, modelagem de processos 

geo-físicos na Terra, cálculo da propagação de ondas na indústria de telecomunicações bem como applicações logísticas e de segu-

rança para transportes (aviação, veículos); consultoria de planeamento para intervenções em crises; consultoria relacionada com 

missões de defesa e segurança; análises para explorações petrolíferas e de gás; concepção e desenvolvimento de computadores e 

software informático, programação informática para indústrias, nomeadamente bombeiros, polícia, , relativa a sistemas operacio-

nais, gestão de clientes, sistemas de gestão de activos, sistemas de informação geográfica, desenho assistido por computador, siste-

mas móveis e de vizualização em tempo real e sua configuração para utilização em hardware informático adequado. Da classe 45.ª: 

Aconselhamento jurídico; serviços de franchising, nomeadamente concessão de licenças, gestão de direitos de autos; consulta jurídi-

ca; serviços de segurança de voo; negociação e exploração de direitos da propriedade industrial e de direitos de autor, em particular 

através da concessão de licenças e de licenças de know-how para direitos da propriedade industrial e direitos de autor, venda de 

direitos da propriedade industrial e direitos de autor e avaliação de direitos da propriedade industrial e direitos de autor; serviços 

de segurança; serviços para os serviços de combate a incêndios, polícia e administração pública. 
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39  

 

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI 

ANONİM ŞIRKETİ  

Turca  

Aeropark Yenişehir Mahallesi Osmanli 

Bulvari No: 11, Kurtköy Pendik, İstanbul, 

Turkey 

Industrial e Comercial  

02/06/2014  

Serviços de transporte por terra, mar e ar, 

serviços de aluguer de veículos por terra, 

mar e ar, preparação de viagens e excus-

sões, reserva de viagens e serviços de re-

serva de hospedagem, serviços de correio 

(Classe 39). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002455/2014/ME/MP 

30  

 

THE HERSHEY COMPANY 

Americana 

100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 

17033, United States of America 

 

Industrial e Comercial  

26/05/2014  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Chocolates; produtos de chocolate; doces, barras de chocolate; con-

feitaria; cacau; produtos de cacau; biscoitos, bolachas; chocolate para 

cozinhar em confeitaria; panificação, fritos e pedaços de chocolate; 

mistura de chocolate instantânea (para bebidas quentes e frias); cober-

turas de chocolate; licores de chocolate não-alcoólicos; chocolate 

coberto de nozes; xaropes aromatizados, nomeadamente, xaropes de 

chocolate, morango, caramelo, xarope de doce de manteiga, e mantei-

ga de amendoim; coberturas de gelados para confeitaria e sobreme-

sas; bolos, pastelaria, gelados; confecção de gelados; confecções gela-

das; bebidas não-lácteas, não-alcoólicas à base de chocolate; barras de 

cereais; pastilhas; mentos (Classe 30). 

00002456/2014/ME/MP&S  

9,42  

DOSAPAC – AUTOMAÇÃO DE EDIFI-

CIOS, S.A.  

Portuguesa  

Rua Cidade de Trelazé 253,4440-543 Va-

longo, Portugal  

Industrial e Comercial  

04/06/2014 

A frente Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DOSAPAC 

controladores de automação; sensores de medição (Classe 09). Ser-

viços de desenvolvimento de software; serviços de engenharia; 

serviços de planeamento e implementação de soluções de infra-

estruturas e redes energéticas; consultadoria em eficiência energé-

tica (Classe 42). 

Reivindicação de Cores: Azul e Cinza.   

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade da Marca Comunitária nº 012380961 de 25-11-2013 
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00002457/2014/ME/MP 

 

33 

 

SANER – SOCIEDADE ALIMENTAR 

DO NORTE S.A. 

Portuguesa 

 

Rua Dona Goncinha nº. 1029 – Abelhei-

ra, Bougado (são Martinho e Santiago) 

4785-107 Trofa, Portugal 

Industrial e Comercial  

 

26/05/2014 

 

vinhos (Classe 33). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002458/2014/ME/MP&S 

12,35,39  

GESTIÓN AERONÁUTICA INTEGRAL  

CANARIA, S.L. 

 

Espanhola 

 

Cañón del Ámbar, s/n, Urbanización Industrial 

“Las Salinetas”, 35219 Telde (Las Palmas de 

Gran Canaria), Espanha  

 

Industrial e Comercial  

 

15/04/2014 

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por 

ar ou por água (Classe 12). Publicidade; gestão 

de negocios comerciais; administração comerci-

al; trabalhos de escritorio (Classe 35). Transpor-

te; embalagem e entreposto de mercadorias; 

organização de viagens (classe 39). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002459/2014/ME/MS 

35,42 

 

DINAMIC HOLDING, SGPS, S.A. 

Portuguesa 

 

Rua Eng.º Ferreira Dias, 954, 4149-008 

Porto, Portugal  

Industrial e Comercial  

15/04/2014  

A frente Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

CUDELL 

Publicidade, gestão de negócios comerciais, consultadoria profissional de negócios comerciais, serviços de comércio por grosso e a retalho de 

canos e tubos de metal, incluindo todos os tipos de acessórios metálicos, incluindo comandos, em especial mecânicos, hidráulicos, pneumáti-

cos e elétricos (automáticos ou não), serviços de venda grossista e retalhista relacionados com desinfetantes, produtos para a destruição de 

animais nocivos, fungicidas, herbicidas, máquinas, máquinas-ferramentas e suas peças, nomeadamente para rega, irrigação e nebulização, 

destinadas à indústria, à agricultura, bem como a estufas, jardins e relvados, parques públicos e campos desportivos, incluindo campos de 

golfe, máquinas e equipamentos para piscinas, lagos naturais e artificiais, nomeadamente bombas de circulação, bombas com bicos direcio-

nais de água, bombas de abastecimento, filtros e máquinas de limpeza, válvulas de nivelamento e fecho, dispositivos e instalações automáti-

cas de rega e suas peças, software gravado em qualquer suporte de registo magnético, cabos elétricos, aparelhos de comando, aparelhos de 

programação, distribuidores automáticos, dispositivos automáticos, nomeadamente para monitorizar a presença de água, os ciclos de rega, o 

ar, o oxigénio, a humidade, os fertilizantes, os produtos nutritivos e a intensidade da luz, aparelhos e instrumentos de sinalização e de medida, 

lasers, painéis solares fotovoltaicos, dispositivos de diagnóstico (sem ser para uso médico), nomeadamente sensores meteorológicos para 

monitorização da chuva, da humidade e da iluminação (diurna/noturna), material publicitário, de instrução e de ensino em formato eletrónico, 

veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água, aparelhos e instalações de iluminação, nomeadamente para iluminação paisa-

gística, iluminação subaquática e iluminação de lagos naturais e artificiais, instalações de nebulização, fontes de água e repuxos decorativos, 

livros, catálogos, panfletos, material publicitário impresso, manuais de instrução e de ensino, tubos flexíveis não metálicos, matérias para 

calafetar, vedar e isolar, dispositivos de rega, nomeadamente agulhetas para mangueiras de rega e crivos para regadores, relva artificial e ou-

tros materiais para o revestimento de pavimentos, sementes, plantas e flores naturais e transgénicas de interior e de exterior; serviços de asses-

soria de negócios comerciais relacionados com franchising (Classe 35).  Serviços de consultadoria tecnológica e/ou científica nos domínios da 

arquitetura paisagística e da engenharia; conceção, diagnóstico, desenvolvimento, investigação, engenharia e desenvolvimento de máquinas e 

equipamentos, incluindo estudos relativos a projetos técnicos, pareceres no domínio da engenharia, desenhos, desenho industrial e arquitetura, 

avaliações de engenharia, desenho (projeto) no domínio da arquitetura paisagística e da iluminação paisagística; desenvolvimento de software 

para supervisão, controlo e visualização gráfica de autómatos e/ou computadores; desenvolvimento de soluções de comunicação (Classe 42). 
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00002460/2014/ME/MP&S 

07,35  

DINAMIC HOLDING, SGPS, S.A. 

 

Portuguesa 

 
Rua Eng.º Ferreira Dias, 954, 4149-008 Porto, 

Portugal 

Industrial e Comercial  

 

15/04/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Máquinas, máquinas-ferramentas e suas peças, nomeadamente para rega, irrigação e nebulização, destinadas à indústria, à 

agricultura, bem como a estufas, jardins e relvados, parques públicos e campos desportivos, incluindo campos de golfe; máquinas 

e equipamentos para piscinas, lagos naturais e artificiais, nomeadamente bombas de circulação, bombas com bicos direccionais 

de água, bombas de abastecimento, filtros e máquinas de limpeza, válvulas de nivelamento e fecho; dispositivos e instalações 

automáticas de rega e suas peças (Classe 7). Publicidade, gestão de negócios comerciais, consultadoria profissional de negócios 

comerciais, serviços de venda grossista e retalhista relacionados com desinfectantes, produtos para a destruição de animais noci-

vos, fungicidas, herbicidas, máquinas, máquinas-ferramentas e suas peças, nomeadamente para rega, irrigação e nebulização, 

destinadas à indústria, à agricultura, bem como a estufas, jardins e relvados, parques públicos e campos desportivos, incluindo 

campos de golfe, máquinas e equipamentos para piscinas, lagos naturais e artificiais, nomeadamente bombas de circulação, bom-

bas com bicos direccionais de água, bombas de abastecimento, filtros e máquinas de limpeza, válvulas de nivelamento e fecho, 

dispositivos e instalações automáticas de rega e suas peças, software gravado em qualquer suporte magnético, cabos eléctricos, 

aparelhos de comando, aparelhos de programação, distribuidores automáticos, dispositivos automáticos, nomeadamente para 

monitorizar a presença de água, os ciclos de rega, o ar, o oxigénio, a humidade, os fertilizantes, os produtos nutritivos e a intensi-

dade da luz, aparelhos e instrumentos de sinalização e de medida, painéis solares fotovoltaicos, dispositivos de diagnóstico (sem 

ser para uso médico), nomeadamente sensores meteorológicos para monitorização da chuva, da humidade e da iluminação 

(diurna/nocturna), material publicitário, de instrução e de ensino em formato electrónico, aparelhos e instalações de iluminação, 

nomeadamente para iluminação paisagística, iluminação subaquática e iluminação de lagos naturais e artificiais, instalações de 

nebulização, fontes de água e repuxos decorativos, livros, catálogos, panfletos, material publicitário impresso, manuais de instru-

ção e de ensino, tubos flexíveis não metálicos, matérias para calafetar e isolar, dispositivos de rega, nomeadamente agulhetas 

para mangueiras de rega e crivos para regadores, relva artificial e outros materiais para o revestimento de pavimentos, semen-

tes, plantas e flores naturais e transgénicas de interior e de exterior; serviços de assessoria de negócios comerciais relacionados 

com franchising (Classe 35). 

00002471/2014/ME/MP 

30 

ASIA GOLDEN RICE CO., INC., 

 

Thailand 

54-55 Moo 8, Chacheangsao-Bangpakong Rd., 

T.Thasa-Arn A. Bangpakong, Chacheangsao 

24130, Thailand 

 

Industrial e Comercial  

27/06/2014  

 

Arroz, produtos feitos a partir do arroz, Classe 

30.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

00002472/2014/ME/MP 

30 

ASIA GOLDEN RICE CO., INC.,  

 

Thailand 

54-55 Moo 8, Chacheangsao-Bangpakong Rd., 

T.Thasa-Arn A. Bangpakong, Chacheangsao 

24130, Thailand. 

 

Industrial e Comercial  

27/06/2014  

 

Arroz, produtos feitos a partir do arroz. Classe 

30.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

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

branco, amarelo, azul e castanho. 

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

branco, amarelo, preto, cinzento, beije, castanho, rosa claro e 

castanho. 
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00002473/2014/ME/MP 

30  

ASIA GOLDEN RICE CO., INC.,  

 

Thailand  

54-55 Moo 8, Chacheangsao-Bangpakong 

Rd., T.Thasa-Arn A. Bangpakong, Cha-

cheangsao 24130, Thailand. 

 

Industrial e Comercial  

27/06/2014  

Classe 30: Arroz, produtos feitos a partir 

do arroz.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002474/2014/ME/MP 

30  

ASIA GOLDEN RICE CO., INC.,  

Thailand 

54-55 Moo 8, Chacheangsao-Bangpakong Rd., 

T.Thasa-Arn A. Bangpakong, Chacheangsao 24130, 

Thailand,  

 

 

Industrial e Comercial  

27/06/2014  

Classe 30: Arroz, produtos feitos a partir do arroz.  

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002475/2014/ME/MP&S 

7, 9, 12, 13, 37, 38, 39, 41, 42, 45 

AIRBUS SAS 

 

Francesa  

 

n.º 1, Rond Point Maurice Bellonte, 

31707 Blagnac Cedex, França  

Comercial  

 

18/06/2014 

 

Abaixo Listados 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

00002476/2014/ME/MS 

35,43 

SANA Hotels and Resorts Limited  

 

Malta 

93, Mill Street Qormi QRM 3102, MALTA  

 

 

Comercial  

26/06/2014 

Publicidade; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; trabalhos de escritório (classe 

35). Serviços de restauração  (alimentação); aloja-

mento temporário (Classe 43). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

AIRBUS 

Da classe 7.ª – Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias 

de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados manual-

mente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática. Da classe 9.ª - Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, foto-

gráficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensi-

no; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétri-

ca; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; 

CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de 

calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção 

de fogo. Da classe 12.ª - Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. Da classe 13.ª - Armas de fogo; munições e 

projéteis, explosivos; fogos-de-artifício. Da classe 37.ª - Construção; reparação; serviços de instalação. Da classe 38.ª – Telecomuni-

cações. Da classe 39.ª - Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens. Da classe 41.ª - Educação; 

formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. Da classe 42.ª – 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. Da classe 45.ª - Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção dos bens e 

dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

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

branco e verde. 

Reivindicação de cores: reivindica-se a cor, vermelho. 
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Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade do pedido de registo nº 302013069607.7 de 20 de Dezembro de 2013, apresentado 

na Alemanha. 
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00002477/2014/ME/MS 

 

41,43 

 

SANA Hotels and Resorts Limited  

 

Malta 

 

93, Mill Street Qormi QRM 3102, 

MALTA  

Comercial  

 

26/06/2014  

Divertimento; actividades culturais. 

(Classe 41).Serviços de restauração 

(alimentação); alojamento temporário 

(Classe 43).  

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

00002478/2014/ME/MS  

 

35,43  

 

SANA Hotels and Resorts Limited  

 

Malta 

 

93, Mill Street Qormi QRM 3102, MALTA  

 

Comercial  

 

26/06/2014  

Publicidade; gestão de negócios comerciais; admi-

nistração comercial; trabalhos de escritório (Classe 

35) .Serviços de restauração (alimentação); aloja-

mento temporário (Classe 43). 

 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002479/2014/ME/MP 

5 

Davi II – Farmacêutica, S.A. 

 

Portuguesa  

Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B 

Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, 

Portugal 

Comercial e Industrial 

26/06/2014  

Produtos farmacêuticos; preparações 

farmacêuticas; especialidades farma-

cêuticas; preparações químicas e far-

macêuticas; produtos de higiene e 

desinfectantes; medicamentos para 

humanos e animais (Classe 5). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002480/2014/MN/MS 

4; 12 

CAETANO ONE CV, LDA.  

 

Cabo-Verdiana  

 

Cidade da Praia, Achada Grande Trás  

 

Comercial 

17/08/2014  

 

Veículos automóveis, veículos motorizados, peça 

e acessórios dos veículos, montagens e repara-

ções de veículos.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

DAVISAN 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 9: baterias para cigarros electrónicos; baterias para dispositivos 

electrónicos usados para aquecer tabaco, carregadores de baterias para 

cigarros electrónicos, carregadores de baterias para dispositivos electró-

nicos usados para aquecer tabaco; carregadores usb para cigarros elec-

trónicos; carregadores usb para dispositivos electrónicos usados para 

aquecer tabaco; carregadores de carro para cigarros electrónicos; carre-

gadores de carro para cigarros electrónicos; carregadores de carro para 

dispositivos utilizados para aquecer tabaco; cigarreiras electrónicas re-

carregáveis, carregadores, extintores e acessórios, peças e componentes 

para uso em relação a cigarros electrónicos ou aparelhos para aquecer 

tabaco. Classe 11: vaporizadores electrónicos; vaporizadores electróni-

cos para fumar; aparelhos para aquecer tabaco e produtos de tabaco; 

aparelhos para aquecer líquidos; aparelhos para gerar vapor, vaporizado-

res com fio. Classe 34: varas de tabaco, produtos de tabaco aquecidos, 

dispositivos electrónicos usados para aquecer cigarros; dispositivos elec-

trónicos para fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos para uso 

como uma alternativa aos cigarros tradicionais; dispositivos electrónicos 

de inalação de nicotina; dispositivos de vaporização para tabaco, produ-

tos de tabaco e seus sucedâneos; artigos para fumadores para cigarros 

electrónicos; carregadores, extintores e acessórios, peças e componentes 

para uso em relação a cigarros electrónicos ou aparelhos para aquecer 

tabaco. 

IQOS 
00002481/2014/ME/MP 

9,11,34  

Philip Morris Products, S.A. 

 

Suiça 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neu-

châtel, Switzerland  

 

Industrial e Comercial  

15/07/2014 

A frente Listados 
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Reivindicação de Prior idade: reivindica-se prioridade da mar-

ca nº 28654  requerida na Andorra em 22-04-2014 
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00002482/2014/ME/MP 

 

5 

 

CELGENE CORPORATION  

 

Americana  

 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, U.S.A. 

Industrial e Comercial  

 

26/06/2014 

 

preparações farmacêuticas, nomeadamente 

fármacos inibidores das citocinas, prepara-

ções farmacêuticas para modular o sistema 

imunitário; preparações farmacêuticas para 

o tratamento de doenças inflamatórias 

crónicas, espondilite anquilosante, psorí-

ase, artrite psoriática e cancro (Classe 5). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

00002483/2014/ME/MP  

 

9,25,28,35,38,41 

 

PORTOCOMERCIAL, SOCIEDADE DE CO-

MERCIALIZAÇÃO, LlCENCIAMENTO E 

SPONSORIZAÇÃO, SA., 

Portuguesa 

 

Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Nascen-

te, 3° 4350-415 Porto, Portugal 

Industrial e Comercial  

 

15/07/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

OTEZLA 

Jogos de computador; software para divertimento interactivo, nomeadamente programas de jogos de vídeo interactivos, progra-

mas de jogos de computador interactivos multimédia, software de jogos de computador, discos com jogos de computador, jogos de 

vídeo interactivos de realidade virtual que incluem hardware e software; software descarregável destinado a jogos de computador; 

software de jogos de computador para uso com dispositivos de comunicação; telemáveis; fitas áudio e vídeo pré-gravadas com mú-

sica; discos laser, discos de vídeo, discos acústicos, discos compactos, CDROM,  com jogos, filmes e música; vídeos de música e jo-

gos para download a partir da Internet; fones de ouvido usados GaodsjServices exclusivamente para conexão com jogos portáteis; 

jogos de computador para download. Classe 25 - Artigos de vestuário; artigos de vestuário e ca Içado para a prá t ica de desporto; 

calçado; luvas; meias; barretes; cachecóis; écharpes; xailes; chapelaria; gorros; boinas; chapéus; bonés; gravatas; cintos; aventais; 

lenços de bolso; mantilhas; suspensórios; véus; bandanas [lenços para pescoço]; mantas [vestuário]; babetes de plástico para bebés; 

babetes para crianças; babetes, sem ser em papel; fitas para a cabeça [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; toucas; camisolas; cal-

ções.Classe 28 - Jogos; jogos de perícia e ação; jogos de computador manuais; jogos de vídeo eletrónicos manuais; jogos eletrónicos; 

jogos eletrónicos manuais; jogos manipulativos; cartas de jogar; aparelhos de jogos de computador e de vídeo, nomeadamente má-

quinas de jogos de vídeo para utilizar com televisões; unidades portáteis para jogar jogos electrónicos para utilização com um ecrã 

externo ou monitor; brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Na-

tal; máquinas de jogos; joysticks para vídeo jogos; aparelhos de jogos de computador e de vídeo, nomeadamente máquinas de jogos 

de vídeo para utilizar com televisões; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; estojos de proteção especialmente concebidos 

para jogos de vídeo portáteis; bolas (artigos de desporto); bolas de jogo; bolas de praia; bolas para brincar; bolas de parque 

(recreio); bolas para a prática de desportos; bolas insufláveis para desporto; bolas de futebol, ande boi, basquetebol, voleibol, hó-

quei. Classe 35 - Publicidade; difusão de material publicitário; serviços de publicidade para a promoção de produtos sponsorizados; 

estudo e procura de mercados; aluguer de espaços publicitários; elaboração de publicações publicitárias; serviços de merchandi-

sing; criação de slogan publicitário para ser aplicado em produtos e/ou serviços; comércio por .grosso e comércio a retalho; publici-

dade a aplicar em produtos, através dos diversos meios de comunicação incluindo rádio e televisão ou meios de comunicação im-

pressos e através de redes informáticas mundiais de comunicação; promoção de produtos e serviços de terceiros através de anún-

cios em websites da internet; promoção de vendas [para terceiros] serviços de venda a retalho, incluindo pela Intemet; promoção 

de vendas paraterceiros; serviços de assessoria comercial relacionados com franquias (franchising); assessoria na gestão de estabe-

lecimentos de franchising; franchising, nomeadamente consultadoria e assistência para gestão de negócios comerciais, organiza-

ção e promoção; serviços de gestão empresarial de desportistas. Classe 38 - Emissão, difusão e transmissão de programas de rádio 

e de televisão, incluindo a televisão por cabo e por satélite; difusão de programas de emissões televisivas; correio eletrónico; servi-

ços de telecomunicações por computadores e por redes informáticas mundiais (internet); serviços de gabinete de informação eletró-

nica e de agência de notícias eletrónica; serviços de teleconferências; fornecimento de acesso a uma rede informática mundial; 

fornecimento de acesso a páginas Web; Serviços de encaminhamento de "websites"; Aluguer de tempo de acesso a "websites" [isp]; 

Fornecimento de acesso a "weblogs"; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas, eletrónicas e em linha; serviços de 

correio por voz; videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma base de dados 

informática, à Internet ou outras redes eletrónicas;  

Reivindicação das cores Branco, Preto, Azul "Pantone 281C, 

287C, 299C, Verde "Pantone 355C", Castanho "Pantone 1675C, 

1545C·, Amarelo "Pantone 123(", Vermelho "Pantone 1795C 
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fornecimento de acesso a "websites" de áudio, vídeo e dados digitais a partir de uma base de dados, da Internet ou de outra rede 

eletrónica; fornecimento e aluguer de tempo de acesso a bases de dados informáticas, sistemas servidores informáticos, redes infor-

máticas e redes informáticas de comunicações interativas; disponibilização e organização de grupos de discussão e "chat rooms" 

(fóruns de discussão); disponibilização de hiperligações em linha que encaminham o utilizador do sítio Web para outras páginas 

Web locais e mundiais; facilitação do acesso a sítios Web de terceiros através de uma ligação universal; fornecimento de salas de 

conversação e boletins eletrónicos em linha; fomecimento de acesso a bases de dados informáticas no domínio das redes sociais, 

apresentações e encontros de carácter social; fornecimento de um fórum em linha para compra e venda de produtos e materiais e 

intercâmbio de dados de aprovisionamento através de uma rede informática; fornecimento de fóruns em linha para comunicação 

sobre temas de interesse geral serviços de envio e transmissão de mensagens eletrónicas; serviços de comunicação através de termi-

nais de computadores; serviços de comunicações radiofónicas, telefónicas e telegráficas; serviços de correspondência de compradores 

e fomecedores prestados através de uma rede informática em linha; fornecimento de acesso a bases de dados informáticas, eletróni-

cas e em linha para uso educativo, recreativo e lúdico no domínio do entretenimento e no domínio social e comunitário; serviços de 

telecomunicações, telecomunicações móveis e fixas, bem como serviços de comunicações via satélite, celulares e rádio; transmissão, 

distribuição e receção de som, dados e imagens; disponibilização de acesso à Internet; serviços de telecomunicações para localização 

e acompanhamento de pessoas e objetos; serviços de transmissão de mensagens, nomeadamente envio, receção e reencaminhamen-

to de mensagens sob a forma de texto, áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; Serviços de mensagens 

unificadas; serviços de telecomunicações, nomeadamente transmissão eletrónica de dados, mensagens e informações; serviços de 

difusão de áudio, de textos e de vídeos através de redes informáticas ou outras redes de comunicações, nomeadamente carregamen-

to, exibição, apresentação, etiquetagem e transmissão eletrónica de dados, ínformações, áudio e imagens de vídeo. Classe 41 - Edu-

cação; divertimento; organização, produção e condução de eventos e de competições desportivas; produção de filmes de vídeo e mon-

tagem de filmes de vídeo; formação profissional (educação); jogos a dinheiro; edição de textos; espetáculos; serviços de atividades 

desportivas e culturais; exploração de instalações desportivas; cultura física; formação; fornecimento de atividades e instalações de 

entretenimento, de formação, recreativas, desportivas e culturais; serviços de instrução e de educação; treino de futebol; escolas e 

instrução de futebol; organização e direção de educação e formação relacionadas com futebol; organização, direção e fornecimento de 

cursos de instrução de futebol; serviços de treino de desportistas; serviços de entretenimento no domínio do futebol; educação física; 

serviços de formação em fitness; formação prática (demonstração); serviços de campos desportivos e de férias (sob a forma de entre-

tenimento); aluguer de equipamento desportivo; preparação, organização e realização de conferências, workshops, seminários, con-

venções, eventos e exposições; preparação, organização e realização de jogos, concursos e competições; serviços de acolhimento 

(divertimento); lotarias; serviços de jogos a dinheiro; preparação, organização e realização de cerimónias de atribuição de prémios; 

disponibilização de instalações para museus; fornecimento de instalações e serviços de estádio; aluguer de estádios; serviços de clu-

bes de desportos; clubes de saúde (manutenção da forma física); fornecimento de informações sobre futebol; serviços de entreteni-

mento no domínio do futebol; serviços de clubes de fãs; serviços de programas para clubes de fãs; serviços de reservas e de emissão 

de bilhetes para eventos desportivos, recreativos, culturais e educativos; serviços de informações sobre entretenimento, formação, 

lazer e desporto, fornecidos via internet e outras redes de comunicações; serviços de educação e de entretenimento fornecidos atra-

vés da rádio, televisão, telefone, internet e bases de dados em linha; serviços de entretenimento e educação com suportes eletróni-

cos, conteúdos multimédia, conteúdos audiovisuais, filmes, gravuras, imagens, fotografias, ilustrações, textos e informações cone-

xas, fornecidos através da internet e de outras redes de comunicações; produção de filmes; produção de gravações de vídeo, grava-

ções sonoras, OVO, CO, CD-ROM e fitas de vídeo e de áudio; produção de emissões de televisão ou de rádio; produção de eventos 

desportivos para televisão e rádio; publicação de revistas, de livros, de textos e de documentos impressos; edição por meios eletróni-

cos; exploração de publicações eletrónicas em linha (não telecarregáveis); fornecimento de programas de televisão, programas de 

rádio, filmes, materiais de áudio e/ou de imagem ou jogos em linha (não descarregáveis); fornecimento de notícias em linha; infor-

mações relacionadas com desporto e entretenimento fornecidas em linha a partir de uma base de dados informática ou via internet; 

serviços de informações, de assessoria e de consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos; serviços de edição dis-

cográfica; fornecimento de jogos de computador interativos para vários jogadores através da Internet e de redes eletrónicas de co-

municações. 
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00002484/2014/ME/MP 

 

29 

 

COFACO AÇORES -INDÚSTRIA DE 

CONSERVAS, S.A, 

Portuguesa  

 

Rua da Lapinha, Ribeira Grande, 9600-

115 Rabo de Peixe, Açores, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

 

15/07/2014 

Conservas de peixe, de carne e legumes; 

preparados e pré-cozinhados, refeições 

preparadas e pré-cozinhadas à base de 

peixe, de carne e legumes Classe 29. 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002485/2014/ME/MP 

 

29,30  

 

GRUPO CACAOLAT, S.L. 

 

Espanhola 

 

Avda. Francesc Macia, 223-225, 08924 Santa 

Coloma de Gramanet (Barcelona)  ESPAÑA  

 

Industrial e Comercial  

14/07/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002488/2014/MN/MS 

 

35,36 

 

Novo Banco, S.A. 

 

Cabo-Verdiana 

 

Achada Santo António, Cidade da Praia 

 

Comercial 

 

26/08/2014 

 

Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos 

de escritório (Classe 35); Seguros; negó-

cios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários (Classe 36) 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002489/2014/ME/MP 

 

09  

 

CHUNG PAK INVESTMENT LIMITED 

 

Hong Kong 

 

7th Floor, Chung Pak Commercial Building, 2 

Cho Yuen Street, Yau Tong Bay, Kowloon, 

Hong Kong 

Industrial e Comercial  

 

17/07/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 VINNIC 

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes em con-

serva, secas e cozidas;  geleias, marmeladas, compotas;  ovos, leite e 

produtos lácteos; batidos de leite; azeites e óleos comestíveis; conservas 

a base de carne, peixe, aves e caça, alimentos congelados a base de 

carne, peixe, aves e caça, não  incluídos noutras classes. (Classe 29). 

Café,  chá,   cacau, bebidas a base de cacau, bebidas a base de chocola-

te; bebidas de chocolate que contenham leite; bebidas feitas com uma 

base de chocolate; chocolate; chocolate em pó; chocolate para beber; 

cacau em pó; cacau para ser usado na preparação de bebidas, produtos à 

base de cacau, cremes a base de cacau em forma de cremes para barrar; 

alimentos a base de cacau, bebidas em pó que contenham cacau; prepa-

rados para fazer bebidas baseadas em cacau; preparados em pó que 

contenham cacau para a preparação de bebidas; preparações para bebi-

das de chocolate; produtos a base de chocolate; cacau com leite; açúcar, 

arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café;  farinhas e preparações feitas 

de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, confeitaria de chocolate; bom-

bons;  bolachas; gelados comestíveis; bolos, biscoitos, brioches; mel,   

xarope de melaço; levaduras, pós para espalhar; sal, mostarda;  vinagre,  

molhos (condimentos); especiarias;  gelo. (classe 30) 
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Classe 09: Aparelhos e instrumentos eléctricos; baterias; baterias para veículos; baterias eléctricas; baterias recarregáveis; pilhas; 

pilhas eléctricas; acumuladores; acumuladores para veículos; carregadores de bateria; pilhas galvanizado; baterias solares; pilhas 

fotovoltaicas; todos incluídos na (classe 9). 

Reivindicação de Cores: Reivindica-se as cores Castanhos e Amare-

los 
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00002491/2014/MN/MP 

32  

CERIS – Sociedade Cabo- Verdiana de Cerveja e 

Refrigerantes, SA. 

Cabo-Verdiana.  

 

Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.  

Comercial e Industrial 

 

30/07/ 2014 

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002492/2014/ME/MS 

 

35,38  

 

CDISCOUNT  

 

Francesa 

 

120 – 126 Quai de Bacalan, 33067 Bor-

deaux, França  

 

Comercial e Industrial  

 

15/09/ 2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

CDISCOUNT 

 

Classe 35 publicidade; administração de arquivos por computador; recolha de dados num arquivo central; tratamento administrativo de pedi-

dos 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 comuni-

cações 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; promoção de 

produtos para terceiros; apresentação de produtos por qualquer meio de  comunicação para comércio a retalho e por  encomenda postal, servi-

ços 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 permitem que os clientes visualizem e comprem estes produtos, 

por qualquer meio, em particular, através de um site: produtos químicos destinados à indústria, ciências, fotografia e agricultura, 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 bronzeamento, adesivos (matérias adesivas) 

para a indústria, sal para conservar, sem ser géneros alimentícios, reagentes químicos que não sejam para uso médico ou veterinário, agentes 

clareadores 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 alimentares, 

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, produtos depila-

tórios, 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, combustíveis 

(incluindo gasolina para motores) e matérias de iluminação, velas e mechas para iluminação, lenha, gases de iluminação, produtos farmacêuti-

cos 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 dentá-

rias, desinfectantes, produtos para a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, preparações para banhos para fins médicos, cuecas 

ou pensos higiénicos, produtos químicos para uso médico ou farmacêutico, ervas medicinais, chás de ervas, parasiticidas, ligas de metais pre-

ciosos para uso odontológico, metais comuns e suas ligas, materiais de construção de metal, construções metálicas transportáveis, materiais 

metálicos para vias-férreas, fios e cabos metálicos não eléctricos, fechaduras e dobradiças de metal, tubos metálicos, cofres, minérios, constru-

ções metálicas, andaimes metálicos, caixas feitas de metais comuns, cofres de metal, recipientes de embalagem feitos de metal, monumentos 

de metal, obras de arte feitas de metais comuns, estátuas ou figurinhas (estatuetas) feitas de metais comuns, chapas de matrícula de metal, 

máquinas-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 extor-

são para uso industrial, máquinas para trabalhar madeira, manipuladores industriais (máquinas), máquinas de acondicionamento ou de embala-

gem, bombas (máquinas), brocas de mão eléctricas, cortadores (máquinas) , tractores, trituradores (máquinas), máquinas centrífugas 

(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 eléctri-

cos, batedeiras eléctricas, moedores, moinhos de café, espremedores de frutas 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 eléctricos, enceradeiras eléctrica, polidores para sapatos, aparelhos eléctri-

cos para a lavagem de tapetes e carpetes, aparelhos eléctricos de limpeza a vapor ou com base em alta pressão, acessórios e partes constituintes  
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Cerveja, malta, bebidas alcoólicas com baixo teor de álcool; bebi-

das não alcoólicas, águas minerais e gaseificadas, refrigerantes, 

bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas, preparação 

para fazer bebidas (Classe32). 
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(não incluídos em outras classes) de todos os produtos acima mencionados, ferramentas e instrumentos portáteis operados manualmente, cute-

laria, garfos e colheres, navalhas, lâminas de barbear, aparelhos para o abate de animais, ferramentas portáteis operados manualmente, cortado-

res (implementos portáteis), máquinas de barbear eléctricas ou não eléctricas, cortadores, lâminas para máquinas de barbear eléctricas, máqui-

nas de cortar para cortar barbas e cabelos, aparelhos termoeléctricos para encaracolar o cabelo, equipamento 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, 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, monito-

rização (inspecção), emergência (salvamento) e ensino, aparelhos e instrumentos para o controlo, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos 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 magné-

tica, discos ópticos ou acústicos, disquetes flexíveis, discos compactos, dvds e outros meios de comunicação de gravação numérica, mecanis-

mos para aparelhos pré-pagos, caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para processamento de dados, informações, computa-

dores, tablets electrónicos, smartphones, 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 mi-

croprocessador, descodificadores electrónicos, telas de projecção, aparelhos telefónicos, atendedor de chamadas, transmissores 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, dispositivos de protecção individual contra acidentes, extintores, óculos (óptica), ócu-

los 3d, artigos de óculos, estojos para óculos, aparelhos de diagnóstico para uso não médico, cartões de memória ou cartões de microprocessa-

dor, lona de resgate, sacolas desenhadas para laptops, acessórios e partes constituintes (não incluídos em outras classes) de todos os produtos 

acima mencionados, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais, artigos 

ortopédicos, materiais de junção, meias para varizes, biberões de alimentação, tetinas de biberões, roupas especiais para salas de cirurgia, apa-

relhos de massagem, próteses, implantes artificiais, poltronas para uso médico ou odontológico, lençóis cirúrgicos, bacias médicas ou higiéni-

cas, mobiliário especial para uso médico, instrumentos cirúrgicos, sapatos ortopédicos, andadores para pessoas com deficiência, aparelhos para 

iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, em 

particular, fritadeiras, torradeiras, máquinas de waffle eléctricas, máquinas de fazer iogurte eléctricas, secadores de mãos, aquecedores para 

biberões eléctricos, panelas de pressão eléctricas, chaleiras eléctricas, cafeteiras eléctricas, máquinas de café eléctricas, pratos quentes, secado-

res de cabelo, aparelhos de cozinha de microondas, aquecedores eléctricos, fornos, secadores de roupa eléctricos, ventiladores eléctricos para 

uso pessoal, equipamentos ou aparelhos de ar condicionado, congeladores, 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, equipamentos de bronzea-

mento artificial, lâmpadas de baixo consumo, painéis e sensores solares (de aquecimento), cafeteiras eléctricas, fogões, equipamentos de ilumi-

nação para veículos, sistemas de aquecimento ou ar-condicionado para veículos, aparelhos e máquinas para purificação do ar ou da água, este-

rilizadores, 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 antiderra-

pantes, chassis ou pára-choques do veículo, cortinas para automóveis (pala de sol), cintos de segurança para assentos de veículo, veículos eléc-

tricos, caravanas, tractores, motocicletas, bicicletas, armações, muletas, travões, guiadores, rodas, pedais de bicicletas, pneus, rodas ou selins 

de bicicleta, carrinhos, caminhões industriais, armas de fogo, munições e projécteis, explosivos, fogos de artifício, produtos pirotécnicos, deto-

nadores, 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 fanta-

sia, estátuas ou figurinhas (estatuetas) feitos de metais preciosos, caixas ou estojos para relógios, medalhas, instrumentos musicais, instrumen-

tos musicais electrónicos, stands de música, estojos de instrumentos musicais, produtos de impressão, artigos para ligações, fotografias, produ-

tos de papelaria, adesivos (matérias pegajosas) para papelaria ou produtos de uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas de es-

crever e acessórios de escritório (com excepção dos peças de mobiliário), de formação ou de ensino (com excepção do equipamento), caracte-

res 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 sa-

quetas de papel ou de plástico (envelopes, bolsas) para embalagem, sacos de lixo de papel ou de plástico, borracha, guta-percha, goma, amian-

to, mica, produtos plásticos semi-manufacturados, materiais de calafetagem, enchimento e isolantes, tubos flexíveis não metálicos, 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 isolantes, 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 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 metálicas, 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 figurinhas (estatuetas) de cimento ou de 

mármore, vitrais, madeira para construção, madeira cortada, 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 sucedâneos de todas estas matérias ou substitutos de 

matérias plásticas, cabides, cómodas, almofadas, prateleiras, recipientes de plástico para embalagem, cadeiras, sofás, camas (excepto roupa de 

cama), colchões, armários, caixas de madeira ou de plástico, utensílios e recipientes para uso doméstico ou na cozinha, pentes e esponjas, esco-

vas (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), 
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  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, perucas, grampos ou prende-

dores de roupas, enfeites de cabelo, tapetes, capachos, tapetes entrançados, 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 pelú-

cia (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 produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, gorduras comestíveis, manteiga, carnes frias, enchidos, 

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, sucedâneos do café, farinhas e alimentos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xaro-

pe, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo para bebidas, sanduíches, pizzas, panquecas 

(alimentos), biscoitos, bolos, bolachas, 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, alimen-

tos 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 fumado-

res, fósforos, charutos, cigarros, papel de cigarro, cachimbos, isqueiros para fumadores, estojos ou caixas de charutos, estojos ou caixas de 

cigarros, cinzeiros para fumadores, cigarros electrónicos; apresentação de serviços, principalmente para o benefício de terceiros nas seguintes 

áreas: telecomunicações, seguros, serviços financeiros e bancários (métodos de pagamento, instalações de crédito e de pagamento), viagens, 

transporte, educação, restauração, hotelaria, saúde, agricultura, direito, habitação, recreação, orientação e assistência em informática e constru-

ção, permitindo que terceiros visualizem e adquiram os referidos serviços por qualquer meio, em particular, através de um site. classe 38 tele-

comunicações; serviços de boletins electrónicos (telecomunicações); serviços de radiodifusão na internet; comunicações por terminais de com-

putadores ou redes de fibra óptica; fornecimento de conexão de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso aos 

utilizadores a redes informáticas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; aluguer de equipamento de telecomuni-

cações; acesso a serviços de informação e gestão de dados remotos para fornecer conteúdos sem fios em laptops, computadores portáteis e 

dispositivos electrónicos móveis; fornecimento de tempo de acesso de telecomunicações a redes de comunicações electrónicas para identificar, 

localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e ligações a servidores de computadores de terceiros, processadores de computadores e utilizadores 

computador; serviços de comunicações para a transmissão, o armazenamento, o acesso, a recepção, a transferência, a transmissão, a difusão, a 

partilha, a visualização, a formatação e a transferência de textos, imagens, conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo e de dados por redes de tele-

comunicações, redes de comunicação sem fios e internet; fornecimento de sites, portais em linha e redes em linha para a transmissão, o upgra-

de de memória, o acesso, a recepção, a transferência, a transmissão, a difusão, a  partilha, a visualização, a formatação e a transferência de 

textos, imagens, conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo e de dados relativos a uma ampla variedade de áreas, em particular às áreas de entrete-

nimento, lazer, cultura, educação, ciência, comércio e bens de consumo; serviços para a transmissão electrónica de informações e dados; servi-

ços para garantir a transmissão de dados, incluindo com código de acesso; prestação de serviços de acesso a bases de dados e centros informáti-

cos ou servidores de bases de dados telemáticos. prestação de serviços de acesso a directórios, bases de dados, notícias, sites e blogues em 

linha e material de referência em linha; prestação de serviços para a transmissão de informações contidas em bases de dados ou servidores 

áudio telemáticos, difusão visual e audiovisual na internet ou em outra rede informática ou de comunicações; programação web; prestação de 

serviços de teleconferências ou de videoconferências; comunicações por rádio ou telefone; serviços de radiotelefonia móvel; serviço de comu-

nicação sem fios; distribuição de conteúdos de rádio ou televisão, incluindo música, concertos, programas e transmissões de rádio e de televi-

são; serviços electrónicos sem fios, telemáticos e de mensagens de texto; fornecimento de fóruns em linha, salas de partilha, redes em linha e 

outras comunicações electrónicas, para a transmissão de mensagens entre utilizadores de computador relativas uma grande variedade de temas, 

incluindo entretenimento, lazer, cultura, educação, ciência, computadores, de bens de comércio e de consumo; fornecimento de fóruns em li-

nha, salas de partilha, redes em linha e outras comunicações electrónicas para a transmissão entre utilizadores de computador de conteúdos, 

fotografias, vídeos, textos, dados, imagens e outros arquivos electrónicos referentes a uma grande variedade de temas, em particular, de entre-

tenimento, lazer, cultura, educação, ciência, bens de comércio e de consumo; informações relativas às telecomunicações; agências de imprensa 

ou (novos) serviços de informação; fornecimento de listas de números de telefone, endereços de empresas, endereços de correio electrónico, 

endereços de redes de homepages, endereços e números de telefone de pessoas, lugares e organizações. 
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36,37  

 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, 

Japão 

 

No. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, Japão 

Industrial e Comercial  

29/07/2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Classe 36: Subscrição de seguros de acidentes; Venda e subscrição de seguros; Corretagem de aluguer com opção de compra; Serviços de cré-

dito e cartões de débito; Informações financeiras; Serviços financeiros, incluindo serviços de financiamento relacionados com automóveis; 

Empréstimos, empréstimos hipotecários, empréstimos para fundo de maneio; Emissão de cartões de crédito; Avaliação de automóveis usados; 

Venda e subscrição de seguros; Fornecimento de serviços de garantia de veículos automóveis e suas partes; Serviços de seguro de garantia 

prolongada; Gestão de dívidas; Compra e venda de Dívidas Tituladas; Aluguer; Aluguer de equipamentos. Classe 37: Reparação ou manuten-

ção de automóveis, veículos elétricos incluindo automóveis elétricos, vagões, camiões, caravanas, veículos utilitários desportivos, autocarros, 

veículos de recreio (RV), carros desportivos, carros de corrida, veículos pesados, empilhadoras e tratores de reboque (tratores) e peças estrutu-

rais e acessórios para os mesmos; serviços de manutenção de veículos, nomeadamente, o fornecimento de alertas aos proprietários via internet 

relativamente ao tempo e/ou duração da manutenção do veículo; Fornecimento de informações sobre a reparação ou manutenção de veículos 

automóveis, peças estruturais e acessórios; Reparação ou manutenção de medidas e testes às máquinas e instrumentos; Reparação ou manuten-

ção de máquinas e aparelhos de distribuição de energia ou de controlo; Reparação ou manutenção de carregadores; Reparação ou manutenção 

de baterias e pilhas; Reparação ou manutenção de motores de combustão interna; Reparação ou manutenção de peças de motores de combustão 

interna; Reparação ou manutenção de motores de arranque, excepto de veículos terrestres; Reparação ou manutenção de peças para motores; 

Reparação ou manutenção de geradores; Reparação ou manutenção de dispositivos e aparelhos de telecomunicações; Reparação e manutenção 

de aparelhos de telemática para veículos; Reparação ou manutenção de aparelhos de notificação de conclusão de carga automática; Reparação 

ou manutenção de sistemas de navegação de veículos; Reparação ou manutenção de máquinas eletrónicas, aparelhos, e suas partes; Reparação 

ou manutenção de conversores rotativos; Reparação ou manutenção de modificadores de fase; Reparação ou manutenção de fios ou cabos elé-

tricos; Reparação ou manutenção de elétrodos; Reparação ou manutenção de núcleos magnéticos; Reparação ou manutenção de fios de resis-

tência; Assistência em caso de avaria automóvel [reparação]; Serviços de assistência na estrada, particularmente a pedidos de assistência na 

estrada, mudança de pneus furados, fornecimento de combustível de emergência, arranque de bateria e fornecimento de bateria de emergência; 

Fornecimento de informações sobre a condição do veículo, nomeadamente, o estado da carga do veículo, tempo de carga requerido, estado 

desligado, carga completa; Fornecimento de informações sobre as condições do veículo, nomeadamente, relembrando o condutor para ligar o 

veículo com vista ao carregamento das baterias. 

00002494/2014/ME/MS 

36,37  

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

Japão 

No. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken, Japão  

Industrial e Comercial  

29/07/2014 

A frente Listado 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

INFINITI 
Classe 36: Subscrição de seguros de acidentes; Venda e subscrição 

de seguros; Corretagem de aluguer com opção de compra; Serviços 

de crédito e cartões de débito; Informações financeiras; Serviços 

financeiros, incluindo serviços de financiamento relacionados com 

automóveis; Empréstimos, empréstimos hipotecários, empréstimos 

para fundo de maneio; Emissão de cartões de crédito; Avaliação de 

automóveis usados; Venda e subscrição de seguros; Fornecimento de 

serviços de garantia de veículos automóveis e suas partes; Serviços 

de seguro de garantia prolongada; Gestão de dívidas; Compra e ven-

da de Dívidas Tituladas; Aluguer; Aluguer de equipamentos. Classe 

37: Reparação ou manutenção de automóveis, veículos elétricos 

incluindo automóveis elétricos, vagões, camiões, caravanas, veículos 

utilitários desportivos, autocarros, veículos de recreio (RV), carros 

desportivos, carros de corrida, veículos pesados,  

empilhadoras e tratores de reboque (tratores) e peças estruturais e acessórios para os mesmos; serviços de manutenção de veículos, nomeada-

mente, o fornecimento de alertas aos proprietários via internet relativamente ao tempo e/ou duração da manutenção do veículo; Fornecimento 

de informações sobre a reparação ou manutenção de veículos automóveis, peças estruturais e acessórios; Reparação ou manutenção de medi-

das e testes às máquinas e instrumentos; Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de distribuição de energia ou de controlo; Repa-

ração ou manutenção de carregadores; Reparação ou manutenção de baterias e pilhas; Reparação ou manutenção de motores de combustão 

interna; Reparação ou manutenção de peças de motores de combustão interna; Reparação ou manutenção de motores de arranque, excepto de 

veículos terrestres; Reparação ou manutenção de peças para motores; Reparação ou manutenção de geradores; Reparação ou manutenção de 

dispositivos e aparelhos de telecomunicações; Reparação e manutenção de aparelhos de telemática para veículos; Reparação ou manutenção 

de aparelhos de notificação de conclusão de carga automática; Reparação ou manutenção de sistemas de navegação de veículos; Reparação ou 

manutenção de máquinas eletrónicas, aparelhos, e suas partes; Reparação ou manutenção de conversores rotativos; Reparação ou manutenção 

de modificadores de fase; Reparação ou manutenção de fios ou cabos elétricos; Reparação ou manutenção de elétrodos; Reparação ou manu-

tenção de núcleos magnéticos; Reparação ou manutenção de fios de resistência; Assistência em caso de avaria automóvel [reparação]; Servi-

ços de assistência na estrada, particularmente a pedidos de assistência na estrada, mudança de pneus furados, fornecimento de combustível de 

emergência, arranque de bateria e fornecimento de bateria de emergência; Fornecimento de informações sobre a condição do veículo, nomea-

damente, o estado da carga do veículo, tempo de carga requerido, estado desligado, carga completa; Fornecimento de informações sobre as 

condições do veículo, nomeadamente, relembrando o condutor para ligar o veículo com vista ao carregamento das baterias. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

ORANGE 

00002495/2014/ME/MS 

35,37,42 

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED,  

 

Reino Unido  

 

3 More London Riverside, London SE1 2AQ Rei-

no Unido  

Industrial e Comercial  

 

29/07/2014  

Abaixo listados 

Classe 35: Publicidade, marketing; promoção de empresas; gestão de empresas; administração de empresas; organização e gestão de incentivos 

empresariais e promoções/acções de fidelização; serviços de informação empresariais; serviços de consultoria relacionadas com a gestão de 

centrais telefónicas; serviços de aprovisionamento para terceiros; serviços de consultoria relacionados com o aprovisionamento de bens e servi-

ços para terceiros; Serviços de outsourcing [assistência em negócios comerciais]; serviços de consultoria relativos ao planeamento e recupera-

ção de desastres; serviços de acompanhamento empresarial; serviços de encubação de empresas; serviços de consultoria e assessoria relativos a 

gestão empresarial, desenvolvimento empresarial e desenvolvimento de produtos; processamento administrativo e serviços de organização de 

correspondência; organização de apresentações empresariais; pesquisa empresarial e serviços de inquérito; previsões económicas; estudos de 

mercado e estudos nos ramos da protecção ambiental, inovações energéticas, preservação da riqueza natural e desenvolvimento sustentável; 

prestação de serviços empresariais, administrativos e de secretariado; notícias, divulgação de assuntos actuais e serviços de informação; pes-

quisas de mercado; análises de mercado; pesquisas de mercado, recolha de dados e análise de dados; pesquisa de mercado e estudos de marke-

ting; organização e realização de exibições de natureza empresarial; serviços de venda a retalho; agrupamento para terceiros de produtos diver-

sos (excepto o seu transporte) permitindo ao consumidor vê-los ou comprá-los comodamente por via electrónica, pela internet ou por outros 

meios; agrupamento para terceiros de serviços e produtos diversos permitindo ao  consumidor vê-los ou comprá-los comodamente tais como 

telecomunicações, produtos informáticos, produtos electrónicos e produtos eléctricos, peças, equipamentos e acessórios para os bens supracita-

dos, cartões de dados, dispositivos e equipamento de segurança, vestuário, calçados, chapelaria, acessórios, têxtis, roupas de casa, bagagem e 

malas, materiais impressos e estacionário, brindes, brinquedos, jogos e equipamento de desporto, joalharia, artigos de relojaria, equipamentos e 

utensílios domésticos, mobília e móveis, cosméticos e produtos de higiene pessoal, produtos farmacêuticos gerais, produtos de limpeza, produ-

tos sanitários, alimentos para seres humanos e produtos de mercearia, bebidas; compra e venda de energia; leilões fornecidos pela internet; 

serviços de administração empresarial para o processamento de vendas feitas pela internet; serviços publicitários para a promoção do comércio 

electrónico; serviços de informação e de aconselhamento a possíveis compradores de mercadorias e bens; compilação e transcrição de dados; 

compilação de publicidades como páginas webs na internet; produção de filmes publicitários; compilação de directórios para publicação na 

internet; disponibilização de espaços em páginas webs para publicidade de bens e serviços; serviços de base de dados e processamento de da-

dos; serviços de armazenamento de dados; serviços de telemarketing; serviços de atendimento de chamadas e recolha de mensagens; gestão de 

call centers; gestão de centros de monitorização remota; serviços de gestão electrónicos de dados e de inventário; serviços de processamento de 

dados e autenticação no ramo dos transportes, check-in em companhias aéreas, reservas de viagens e sistemas de bilheteira para reservas de 

viagens e eventos desportivos e culturais; serviços de verificação para bilhetes, talões, vouchers, descontos, programas de fidelidade, cartões de 

presente e certificados de presente; serviços de aconselhamento, informação e consultoria relativos aos serviços supracitados. Classe 37: Insta-

lação, manutenção e reparação de aparelhos de telecomunicações e sistemas telefónicos, telemóveis e aparelhos de telefone, aparelhos de radi-

ochamada, aparelhos de rádio telefone, computadores e organizadores pessoais, hardware informático, transmissores e receptores de satélite, 

aparelhos e equipamentos electrónicos, equipamentos electrónicos empresariais, máquinas e equipamento electrónicos de escritório, agendas e 

tablets, aparelhos e equipamento de televisão e rádio, aparelhos fotográficos e de imagem; redes de comunicação; actualização de hardware 

informático; instalação, manutenção e reparação de aparelhos de segurança e autenticação; manutenção e reparação de aparelhos, instrumentos 

e sistemas de navegação e posicionamento electrónicos; colocação, enterro, reparação e manutenção de cabos; serviços de informação, aconse-

lhamento e consultoria relativos a todos os serviços supracitados fornecidos online ou a partir de uma base de dados, pela internet ou por outros 

meios; serviços de informação e aconselhamento relativos à construção, manutenção e reparação de habitações, fornecidos por meio de uma 

ligação de telecomunicações; serviços de informação e aconselhamento relativos à manutenção e reparação de veículos fornecidos por meio de 

uma ligação de telecomunicações; serviços de informação relativos a reparações ou instalações, fornecidos online a partir de uma base de da-

dos ou pela internet. Classe 42: Serviços científicos, tecnológicos e respectivas pesquisas e projectos; serviços de laboratórios de pesquisa; 

gestão de pesquisas, design e de desenvolvimento de projectos; pesquisa, projecto e desenvolvimento de produtos; pesquisa técnica; serviços 

de pesquisa, design e desenvolvimento de projectos relativos a computadores, programas informáticos, sistemas informáticos, soluções de apli-

cações de software, jogos e de computadores, programas de realidade virtual, sistemas de processamento de dados, gestão de dados, sistemas 

de processamento de informação computorizado, serviços de comunicação, soluções de comunicação, aplicações para comunicação, sistemas 

de comunicação, interfaces de rede e consultadoria técnica, informação e aconselhamento técnico relativo aos serviços mencionados; projecto e 

desenvolvimento de software de gestão de redes informáticas e de servidores; projecto e desenvolvimento de software de gestão para redes na 

cloud; projecto e planeamento técnico de redes de telecomunicação; projecto e desenvolvimento de programas de segurança na internet; projec-

to e desenvolvimento de sistemas segurança de dados  electrónicos; testes técnicos; testes industriais; preparação de relatórios e estudos técni-

cos; serviços informáticos; serviços informáticos na cloud; actualização e projectos de hardware informático; manutenção, actualização e pro-

jecto de firmware, software e programas informáticos; serviços de programação informática; fornecimento e preparação de informação relativa 

a computadores e instalações de redes informáticas; serviços de aconselhamento e consultoria informática no ramo das tecnologias de informa-

ção e telecomunicações; serviços e consultoria no ramo das redes na cloud; serviços de aconselhamento e consultoria técnica na aplicação e 

utilização de software informático; serviços de consultoria e informação na área dos sistemas informáticos de integração, tecnologias de infor-

mação, arquitectura e infra-estruturas tecnológicas; consultoria em segurança informática; projecto e desenvolvimento de sistemas informáticos 

e de sistemas e equipamento de telecomunicações; serviços de gestão informática; serviços de gestão de suporte a redes de computadores, de 

redes de telecomunicações e de redes de transmissão de dados; serviços informáticos pela internet; serviços de programação pela internet; pro-

gramação de programas de segurança na internet; fornecimento de acesso  
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a uma rede informática para a recuperação de informação; aluguer de computadores; projecto, desenvolvimento e compilação de conteúdos 

para páginas de internet; serviços de criação de imagens interactivas e imagens virtuais; criação, gestão e manutenção de bases de dados, intra-

nets e páginas web; criação, manutenção e hospedagem de páginas web para terceiros; hospedagem de bases de dados, weblogs, portais de 

internet; hospedagem de plataformas na internet; hospedagem de aplicações de software informático para terceiros; hospedagem de espaço de 

memória na internet; hospedagem e aluguer de espaço de memória para páginas web; hospedagem de plataformas de comércio electrónico na 

internet;  hospedagem de aplicações multimédia e interactivas; hospedagem de software para gestão de bibliotecas; hospedagem de infra-

estruturas de rede para levar a cabo discussões interactivas pela internet; hospedagem de infra-estruturas de rede para terceiros; hospedagem de 

dados informáticos, ficheiros, aplicações e informação; hospedagem de servidores; instalação e manutenção de software informático; leasing 

de tempo de acesso a bases de dados informáticas; leasing de tempo de acesso a quadros de avisos electrónicos (BBS), ), mensagens e redes 

informáticas; fornecimento temporário da utilização de aplicações on-line, ferramentas de software, e de sistemas operativos não descarregá-

veis para redes e servidores informáticos; aluguer de software de gestão para acesso e uso da cloud; aluguer de software de gestão para redes e 

servidores informáticos; aluguer de servidores de rede; aluguer de software de jogos; fornecimento temporário de software de gestão não des-

carregáveis pela internet para aceder e utilizar na cloud; fornecimento temporário de programas de segurança pela internet; aluguer de espaço 

de memória em servidores para hospedagem de quadros de avisos electrónicos (BBS); serviços de provedor de serviços pela internet (ISP) 

compilação, criação e manutenção de um registo de nomes de domínios; criar, gerir e manter sites de internet, páginas web, e portais para re-

gistos de texto, imagens e música fornecidos quer  por  via de internet ou por telemóveis; fornecimento de serviços de informação e aconselha-

mento em rede a partir de uma base de dados ou pela internet; monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto; serviços de seguran-

ça informática para a protecção contra o acesso ilegal a redes informáticas; gestão de projectos de tecnologias de informação; configuração de 

redes de computadores utilizado software; serviços de integração de sistemas informáticos; projectos de gestão informática no ramo do proces-

samento de dados electrónicos (EDP); administração de servidores; previsão do tempo; serviços de informação meteorológica; serviços de 

projectos de interiores; serviços de informação e aconselhamento relativos a todos os serviços supracitados. 

00002496/2014/ME/MS 

09,35,37,38,42, 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 

 

República Popular da China, 

Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, Repúbli-

ca Popular da China,  

Industrial e Comercial  

29/07/2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

Classe 9: Hardware para computadores, firmware e software, nomeadamente, computadores, equipamento periférico, redes informáticas e com-

ponentes de rede, componentes para a gestão e interligação de redes de telecomunicações, para o fornecimento de computadores e segurança de 

redes informáticas, gestão de redes e serviços de desenvolvimento e implantação, gestão e interligação de multimédia, equipamentos audiovisu-

ais, nomeadamente, dispositivos de interface da rede com e sem fios, dispositivos de comutação, portais para uso em pontes de sistemas de 

comunicação sem fios de redes informáticas, centrais informáticas, routers, modems, cabos elétricos, circuitos integrados, fontes de alimenta-

ção elétrica, equipamentos de acesso remoto para uso na área de redes informáticas e de telecomunicações, telefones e software informático 

relacionado com tudo o que precede, nomeadamente, software informático para o diagnóstico, instalação, apoio, gestão, configuração, conexão 

e interoperabilidade, atualização e controle de hardware informático, firmware e software informático; software informático para o diagnóstico, 

instalação, apoio, gestão, configuração, conexão e interoperabilidade, atualização e controlo do hardware informático, firmware e software 

informático; software informático para uso no campo da educação, nomeadamente, para a comunicação de dados entre os usuários; equipamen-

tos de telecomunicações, nomeadamente, chaves de radiofrequência sem fios; transmissores e recetores de rádio para telecomunicações; apare-

lhos de acesso ao lacete local sem fios para transmissão de sinais de radiofrequência composto por controladores de estação base, antenas, uni-

dades de subscritores que transmitem e recebem os sinais e interruptores de gestão da rede para uso na gestão de sinais de rádio e transferência 

de voz entre os terminais de subscritores e centrais locais; plataformas de comutação sem fios para a seleção de conexões de canal ótico para 

voz e sinais, processamento de chamadas e manutenção do sistema; aparelhos de acesso a redes, nomeadamente controladores da estação de 

base; antenas direcionais e omnidirecionais; terminais de subscritores; telemóveis, telefones sem fio; estações base sem fio, antenas sem fio; 

transcetores para fins de telecomunicações; e circuitos do tronco de telecomunicações e montagens de linha tronco que compreendem os cabos 

de linha tronco e amplificadores de linha tronco; sistema de comutação de armazenamento programado, nomeadamente, armazenamento pro-

gramado de máquinas de comutação para uso no processamento de informação a partir de chamadas de entrada para os terminais e de saída nas 

redes telefónicas dos serviços públicos; aparelho de rádio, nomeadamente, dados, voz e equipamentos comutadores de imagens para comunica-

ções móveis; aparelhos de telecomunicações óticos, nomeadamente, terminais de linhas óticas para utilização em receber, transmitir e analisar 

o sinal ótico, a unidade de rede ótica, também conhecida como um terminal de linha ótica que gere a rede de fibra ótica; fibra ótica CATV, 

equipamentos de transmissão, nomeadamente, interruptores de luz elétrica, fibras óticas, cabos de fibra ótica; Adaptadores de acesso ISDN, 

sistema de telecomunicações, nomeadamente, equipamentos de redes de alta frequência inteligente compostos por estações de trabalho e cen-

trais de telecomunicações, nomeadamente, telefone ISDN, telefone visual, telecomunicações digitais sem fios (DECT) telefone, telemóvel e, 

telefone digital; equipamentos sem fios para lacete local, nomeadamente, conexões de acesso a sistemas de comutação para subscritores; apare-

lhos para videoconferências remotas; computadores do tipo tablet; software informático na área da comunicação; baterias; baterias para telemó-

veis; fornecimento de energia para aparelhos de comunicação; fios elétricos; cabos elétricos; molduras digitais; telemóveis inteligentes; baterias 

para routers sem fios; baterias para modems; baterias para computadores do tipo tablet; baterias solares; baterias para equipamentos de comuni-

cação; câmaras fotográficas; auscultadores; fontes de alimentação portáteis para telemóveis ou computadores do tipo tablet; aparelhos para 

videoconferências remotas; caixas protetoras para telemóveis; caixas protetoras para computadores tablet;  
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capas protetoras para telemóveis; capas protetoras para computadores tablet; descodificadores; inversores (eletricidade); aparelho de monitora-

mento; Chips (circuitos integrados); fontes de alimentação de baixa tensão; recetores de áudio e vídeo; cabos elétricos; cabos elétricos submari-

nos; interruptores fotoelétricos (baterias); caixas automáticas (ATM); aparelhos de processamento de dados utilizados para gerir a fila de clien-

tes nas indústrias que ofereçam o serviço windows; software informático para atualizar e salvar informações, fotografias e vídeos de contactos 

telefónicos; software informático para a proteção da privacidade dos proprietários de telemóveis; ecrãs para telemóveis; películas protetoras 

para telemóveis; películas protetoras para computadores do tipo tablet; fontes de alimentação ininterruptas para máquinas; fornecimento regula-

do de energia; pulseiras inteligentes para uso com telemóveis; relógios inteligentes para uso com telemóveis; cabos de dados para telemóveis, 

computadores do tipo tablets e aparelhos de comunicação; softwares do sistema operacional para telemóveis; carregadores para telemóveis ou 

computadores do tipo tablet; servidores para salas de informática (hardware); software para servidores para salas de informática; monitores 

(hardware); monitores (programas informáticos); software informático de mensagens instantâneas; adaptadores; auscultadores com função de 

bluetooth; pulseiras inteligentes; relógios inteligentes para uso com telemóveis que possam fazer chamadas telefónicas, mostrar o número de 

telefone da pessoa que fez a chamada e mensagens curtas; fontes de energia portáteis; suportes para telemóveis para veículos; suportes para 

telemóveis; carregadores de bateria; alarmes; suportes para telemóveis ou computadores do tipo tablet; altifalantes com a função de bluetooth; 

fundações de telemóveis; linhas de dados; cabos de dados USB; cabo adaptador conversor para auscultadores; Cartões SD; Tags de radiofre-

quência NFC; teclados com função de bluetooth; antenas externas; antenas. Classe 35: Publicidade; planeamento publicitário; assistência na 

gestão de negócios; promoção de vendas para terceiros; agências de emprego; deslocação de serviços para negócios; sistematização de infor-

mações em bases de dados informáticos; elaboração de declarações fiscais; aluguer de máquinas de venda automática; pesquisa de patrocínios. 

Classe 37: Instalação, manutenção e reparação de equipamentos de comunicação; prestação de apoio técnico, nomeadamente na assessoria 

técnica relativa à instalação, reparação e manutenção de aparelhos elétricos e eletrónicos utilizados para as comunicações; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente na resolução de problemas relacionados com a reparação de equipamentos de comunicação; serviços de apoio técnico, 

nomeadamente na resolução de problemas relacionados com a reparação de hardware informático; consultoria relacionada com a manutenção e 

reparação de equipamentos de comunicação; instalação e reparação de eletrodomésticos; instalação, manutenção e reparação de equipamento 

informático; supressão de interferências em aparelhos elétricos; instalação de máquinas, manutenção e reparação; fornecimento de informação 

sobre reparação na área da informática e das telecomunicações; serviços de apoio técnico, nomeadamente na resolução de problemas relaciona-

dos com redes informáticas utilizando a Internet. Classe 38: Emissão televisiva; envio de mensagens; comunicação por telemóveis; transmissão 

de mensagens e imagens através de meios informáticos; aluguer de aparelhos de envio de mensagens; aluguer de equipamentos de telecomuni-

cação; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso ao usuário a uma rede informá-

tica global (prestadores de serviços); aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; serviços de correio de voz.Classe 42: Serviços 

de consultoria informática; serviços de suporte informático, nomeadamente, serviços de apoio ao cliente; serviços de apoio técnico, nomeada-

mente na resolução de problemas de software; serviços de suporte técnico, nomeadamente relacionados com o diagnóstico de problemas nos 

sistemas de redes informáticos, sistemas telefónicos, equipamentos de telecomunicação e telefónicos que utilizam internet; consultoria técnica 

na área de equipamentos de rede para uso em comunicações de banda larga; projetos de redes informáticas para outros; aluguer de equipamen-

tos informáticos e de software; serviços de consultoria, planos, testes, engenharia, pesquisa e serviços de assessoria, todos relacionados com 

computadores, redes informáticas, software informático e programação informática; programação informática; análise de sistemas informáti-

cos; pesquisa e desenvolvimento de hardware e software; aluguer de computadores e material informático; manutenção e atualização de soft-

ware informático; projetos de software informático; projetos de bancos de dados informatizados; serviços informáticos, nomeadamente, actuan-

do como fornecedor de serviços na área da gestão de hospedagem de softwares de aplicação informática para a recolha, edição, organização, 

modificação, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informação; recuperação de documentos públicos; serviços de apoio técnico, 

relacionados com o diagnóstico de problemas de redes informáticos usando a Internet. 

00002497/2014/ME/MP&S 

5, 10, 35, 44. 

 

NIKON CORPORATION 

Japão  

12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japão. 

 

Comercial e Industrial 

 

14/08/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Classe 5: Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiénicas para uso medicinal; dietéticos e substâncias para uso medicinal ou 

veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; adesivos, materiais para curativos; material para bruxismo 

dentário, cera dentária; desinfetantes; preparações para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas: substâncias farmacêuticas que afetam os 

órgãos sensoriais; Substâncias químicas para uso oftálmico; preparações para diagnósticos; substâncias químicas de contraste para Raios X; 

reagentes de diagnóstico; meios de diagnóstico para culturas bacteriológicas;  produtos biológicos para uso medicinal; soros antitóxicos; pre-

parações biológicas mistas; vacinas; substâncias químicas hemitrópicas; anticoagulantes; substitutos sanguíneos; plasma sanguíneo; hemostáti-

cos; sustâncias químicas que ativam a função celular; preparações de clorofila para uso medicinal; preparações de corantes para uso medicinal; 

produtos de diagnóstico para uso medicinal; medicamentos para uso medicinal; medicamentos para uso humano; medicamentos para uso vete-

rinário;  medicamentos para uso dentário; papel reagente para uso médico ou veterinário; agentes de diagnóstico e substâncias para uso medici-

nal; produtos de diagnóstico para exames sanguíneos; preparações de diagnóstico in vitro; preparações e reagentes para diagnóstico in vitro; 

fumegantes [somente para fins agrícolas]; fungicidas [somente para fins agrícolas]; rodenticidas [somente para fins agrícolas]; inseticidas 

[somente para fins agrícolas]; herbicidas; repelente de insetos [apenas para fins agrícolas]; antissépticos [somente para fins agrícolas]; papel 

oleado para fins médicos; máscaras sanitárias; embalagens para doses de medicamentos; gaze para curativos; cápsulas vazias para produtos 

farmacêuticos; adesivos para olhos de uso medicinal; ligaduras para ouvidos; pensos para menstruação; tampões para menstruação; absorven-

tes higiénicos; calcinhas  sanitárias; algodão absorvente; esparadrapos ligaduras para pensos; ligaduras líquidas;  
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almofadas de amamentação; materiais dentários; fraldas; capas de fralda; papel de mosquiteiro; papel anti traça; farinha láctea para bebés; 

bebidas dietéticas para uso medicinal; alimentos dietéticos destinados a fins medicinais; bebidas para bebés; alimentos para bebés; sémen para 

inseminação artificial. Classe 10: Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários cirúrgicos, próteses, olhos e den-

tes; artigos ortopédicos; materiais de sutura; aparelho de diagnóstico para uso médico; aparelhos auditivos para surdos; olhos artificiais; Lentes 

[próteses intraoculares] para implantação cirúrgica; oftalmoscópios; gastroscópios; aparelhos para medir a pressão arterial; protetores auditi-

vos; aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de ensaio para fins médicos; aparelho Roentgen para fins médicos; Raios Roentgen 

(dispositivos de proteção contra -) para uso medicinal; Aparelhos para o tratamento da surdez; aparelhos para testes sanguíneos; Aparelhos e 

instrumentos odontológicos; chupetas para bebés; manequins para bebés; sacos de gelo [para fins médicos]; ligaduras triangulares; ligaduras de 

apoio; catguts cirúrgicos; copos de alimentação [para fins médicos]; pipetas [para uso medicinal]; mamadeiras; sacos de gelo médicos; traves-

sas para sacos de gelo médicos; biberões; cotonetes para uso médico; proteção para os dedos [para fins médicos]; contracetivos, não-químicos; 

membranas artificiais para o tímpano; próteses ou materiais [não para uso dentário] de restauração dental; tampões dos ouvidos para dormir; 

tampões dos ouvidos para insonorização; aparelhos de massagem estética para fins industriais; aparelhos e instrumentos médicos [exceto anda-

rilhos, muletas]; andarilhos [para uso medicinal]; muletas; aparelhos de massagem elétrica para uso doméstico; luvas para uso medicinal; uri-

nóis [para fins médicos]; penicos; picaretas da orelha. Classe 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empresarial; funções de escri-

tório; serviços a retalho ou serviços de venda por grosso de câmaras, lentes, equipamentos óticos e acessórios; serviços de lojas de retalho de 

câmaras, lentes, equipamentos óticos e acessórios e mercadorias relacionadas com o campo da eletrónica de consumo e equipamentos de entre-

tenimento, fornecido por via da internet e de outras redes informáticas e de comunicação eletrónica; fornecimento de um site eletrónico com 

conteúdo multimédia que exibe informações relativas aos produtos, serviços e eventos na área da eletrónica de consumo tudo com propósitos 

empresariais e transações comerciais; administração dos assuntos empresarias das lojas de retalho; serviços de coleta de dados informatizados 

do ponto-de-venda para os retalhistas; gestão de uma empresa de retalho para terceiros; serviços de compras de produtos eletrónicos a retalho 

relacionados com câmaras, lentes, equipamentos óticos e acessórios; serviços de retalho ligados com a venda de produtos eletrónicos de consu-

mo; serviços informatizados de processamento de informações comerciais; processamento de dados; processamento de dados para empresas; 

processamento de dados para a recolha de dados para fins comerciais; serviços de informação relacionadas ao processamento de dados; servi-

ços de processamento de dados on-line; contabilidade; agências de publicidade; publicidade por correspondência; auditoria; afixação de carta-

zes; escrituração; avaliações empresariais; informações empresariais; inquéritos empresariais; investigações empresariais; gestão de negócios e 

consultoria organizativa; assistência na gestão empresarial; gestão empresarial de artistas; pesquisas empresariais; agências de informação 

comercial; assistência na gestão comercial ou industrial; compilação de informações em bases de dados informáticos; análise de preços de 

custo; demonstração de produtos; propaganda; difusão de material publicitário; distribuição de amostras; reprodução de documentos; pesquisas 

de marketing; estudos de marketing; modelagem para publicidade ou promoção de vendas; máquinas para escritório e aluguer de equipamen-

tos; sondagens de opinião; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou de 

publicidade; publicidade ao ar livre; preparação da folha de pagamento; consultoria de gestão pessoal; recrutamento de pessoal; fotocópias; 

fornecimento de informação estatística empresarial sobre câmaras e acessórios; Relações Públicas; publicação de textos publicitários; agências 

de publicidade; preparação de colunas publicitárias; aluguer de material de publicidade; publicidade na rádio; publicidade radiofónica; serviços 

de relocação para empresas; aluguer de espaços publicitários; serviços de secretariado; organização de montras comerciais; informação estatís-

tica para empresas sobre as vendas de novos produtos; sistematização de informações em bases de dados informáticas; elaboração da Declara-

ção de impostos; publicidade televisiva; anúncios publicitários televisivos; transcrição; digitação; atualização de material publicitário; proces-

samento de texto; processamento de dados automatizados; processamento de dados informáticos; processamento computorizado de dados in-

formáticos; verificação de processamento de dados; processamento eletrónico de dados; tratamento de dados por um computador; pesquisa de 

dados em arquivos de computador para terceiros, em particular os artigos de notícias; serviços de assessoria, consultoria e informação para 

todos os serviços mencionados nesta classe; serviços de propaganda e publicidade; promover os produtos e serviços de terceiros através da 

emissão de selos postais; análise da gestão empresarial ou consultoria empresarial; fornecimento de informações sobre as vendas comerciais; 

gestão hoteleira; preparação, auditoria ou certificação das demonstrações financeiras; agências de emprego; leilões; agências de importação e 

exportação; organização de subscrições de jornais; serviços de taquigrafia; funções de escritório, nomeadamente, de arquivo, em particular 

documentos ou fitas magnéticas; prestação de assistência a terceiros na operação de aparelhos de processamento de dados, nomeadamente, 

computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras máquinas de escritório semelhantes; serviços de receção para visitantes em 

edifícios; aluguer de máquinas de escrever, máquinas copiadoras e processadores de texto; fornecimento de informações sobre emprego; forne-

cimento de informações sobre artigos de jornal; aluguer de máquinas de venda automática; serviços a retalho ou serviços de venda grossista 

para uma variedade de bens em cada área de vestuário, alimentos e bebidas, e utensílios, levando todos os bens em conjunto; serviços a retalho 

a grandes armazéns ligados à venda de roupas, alimentos e bebidas e utensílios; serviços a retalho ou serviços de venda grossista para tecidos e 

roupa de cama; serviços a retalho ou serviços de venda grossista para vestuário; serviços a retalho ou serviços de venda grossista para calçados 

[exceto calçado especial desportivo]; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de malas e bolsas; serviços a retalho ou serviços de ven-

da grossista de artigos pessoais; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de alimentos e bebidas; serviços a retalho ou serviços de ven-

da grossista de bebidas [bebidas alcoólicas]; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de carne; serviços a retalho ou serviços de venda 

grossista de frutos do mar; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de frutas e legumes; serviços a retalho ou serviços de venda gros-

sista de confeitaria, pão e bolos;  serviços a retalho ou serviços de venda grossista de arroz e cereais; serviços a retalho ou serviços de venda 

grossista de leite; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de bebidas carbonatadas [refrigerantes] e bebidas não alcoólicas, sumo de 

frutas; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de chá, café e cacau; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de alimentos 

processados; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de automóveis; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de veículos 

motorizados de duas rodas; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de bicicletas; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de 

móveis; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de acessórios de marcenaria; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de 

tatamis; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de equipamentos rituais; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de máqui-

nas elétricas e equipamentos; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de ferramentas manuais laminadas ou pontiagudas, ferramentas 

manuais, ferragens; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de equipamentos de cozinha, limpeza de ferramentas e utensílios de lava-

gem; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos e equipamento médico; serviços a 

retalho ou serviços de venda grossista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, dentífricos, sabões, sabonetes e detergentes; serviços a reta-

lho ou serviços de venda grossista de máquinas agrícolas, implementos e recursos; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de flores 

[naturais] e árvores ; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de combustível; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de 

material impresso; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de papel e papelaria; 
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 serviços a retalho ou serviços de venda grossista de artigos desportivos; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de brinquedos, bone-

cas, máquinas e aparelhos de jogo; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de instrumentos musicais e discos; serviços a retalho ou 

serviços de venda grossista para máquinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de 

relógios e óculos [óculos e óculos de proteção]; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de tabacos e artigos para fumadores; serviços a 

retalho ou serviços de venda grossista de materiais de construção; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de pedras preciosas semitra-

balhadas e suas imitações; serviços a retalho ou serviços de venda grossista de animais de estimação; compilação de uma variedade de produ-

tos, para o benefício de terceiros, permitindo aos clientes ver e comprar facilmente esses produtos a partir de um grande armazém ou de um site 

na Internet; gestão de arquivos informativos relacionadas com a vida quotidiana, publicidade, outros sites, fazer amigos virtuais, compartilhar 

fotos, e transmitir dados de imagem para a prestação de redes sociais; serviços de administração e gestão feita numa rede informática mundial 

para as empresas distribuidoras de conteúdos relacionados com a vida quotidiana, publicidade, outros sites, fazer amigos virtuais, compartilha-

mento de fotos, e transmitir dados de imagem para o fornecimento de redes sociais; publicidade na Internet; planeamento de negócios para pro-

mover a venda de bens de uma contraparte ou serviços prestados na Internet; serviços de mediação entre os usuários e a empresa de revela-

ção/impressão para permitir a encomenda e processamento de fotografias e imagens digitais; fornecimento de meios para anúncios; fornecimen-

to de informações sobre as vendas de mercadorias sobre fotografias e outras mercadorias; serviços de comércio eletrónico relativos a serviços 

de fotografia; serviços de imagem de armazenamento de dados, todos os serviços acima mencionados a serem prestados na área de serviços de 

fotografia online. Classe 44: Serviços médicos; serviços veterinários; produtos de higiene e cuidados de beleza para seres humanos ou animais; 

agricultura, serviços horticultura e silvicultura; fornecimento de informação dental; fornecimento de informação oftalmoscopia; fornecimento 

de dados de imagens médicas; aluguer de máquinas industriais e aparelhos de beleza; aluguer de limpadores de ultrassom para óculos do consu-

midor; serviços óticos; salões de beleza; barbearias; fornecimento de banhos públicos; plantação de árvores de jardim; cuidados de jardinagem 

ou canteiros elevados; propagação de fertilizantes; eliminação de ervas daninhas; destruição de insetos nocivos [para a agricultura, horticultura 

e silvicultura]; massagem e massagem shiatsu terapêutica; quiropráticos; Moxabustão; tratamento para articulações deslocadas, entorses, fratu-

ras ósseas ou similares [Judo-seifuku]; serviços de fisioterapia; acupuntura; fornecimento de informação médica; exames físicos; odontologia; 

preparação e dispensação de medicamentos; dietética e orientação nutricional; criação de animais; preparação animal; assistência de enferma-

gem; aluguer de vasos de plantas; aluguer de equipamentos agrícolas; aluguer de aparelhos e instrumentos médicos; locação de equipamentos e 

instrumentos de pesca; aluguer de aparelhos e instrumentos para uso em salões de beleza ou cabeleireiros; aluguer de máquinas para cortar 

relva. 

00002498/2014/ME/MP&S 

09, 35, 36, 41, 42  

 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. 

SUIÇA  

Schützengasse 1, 8001, Zurique, Suíça 

 

Comercial e Industrial  

 

08/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DELOITTE 

Classe 09: Aparelhos de ensino e salva-vidas e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesa-

gem, de sinalização, de controlo (inspeção), aparelhos e instrumentos para realização, comutação, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo da corrente elétrica;  aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou de imagens; suportes de dados magnéticos, dis-

cos gravados; distribuidores automáticos (vending) e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, máquinas de cal-

cular, equipamentos de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio; software informático; hardware informáti-

co; software informático para uso nas áreas de contabilidade, auditoria, gestão, negócios, impostos, propriedade intelectual, consultoria finan-

ceira e aconselhamento e suporte a litígios; hardware informático; programas de jogos de computador; programas de computador, gravados; 

programas informáticos relacionados com a formação de profissionais de contabilidade; dispositivos periféricos para computador; aparelho de 

processamento de dados; circuitos integrados; aparelhos de intercomunicação;  interfaces (para computadores); leitores de discos compactos; 

discos compactos (áudio e vídeo)  discos compactos (memória só de leitura); fitas de áudio e vídeo; fitas de áudio de instrução pré-gravadas; 

fitas de vídeo de instrução pré-gravadas; CD-ROM; publicações eletrónicas (descarregáveis). Classe 35: Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de empresas; trabalhos de escritório; serviços de auditoria e contabilidade; serviços de preparação de impostos, de planeamento, de 

conformidade e de consulta; serviços de consultoria de gestão; assistência e assessoria em organização, análise, planeamento, contabilidade, 

manutenção de registos de contabilidade de gestão e operações de negócios; pareceres, investigações e avaliações de negócios e ativos; investi-

gações e estudos de mercado; serviços de consultoria regulamentares e legislativos; consultoria e assessoria em matéria de fusão, aquisição, 

alienações, aquisições alavancadas, financiamento e valores mobiliários, serviços de gestão de operação, consultoria e serviços de consultoria 

para o comércio, produção, distribuição, empresas de engenharia e serviços e para empresas estatais e do setor público, serviços de consultoria 

empresarial para reorganizações empresariais, falências e resoluções. Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios 

imobiliários; planeamento financeiro, serviços de consultoria e de gestão; seguros, atuarial, benefícios, gestão de risco, interrupção de negócios 

e apuramento de perdas, compensação e serviços de consultoria; serviços de investimento imobiliário, desenvolvimento, serviços de financia-

mento e gestão. Classe 41: Serviços educativos, aulas, seminários e instrução relacionados com computadores, software, telecomunicações, 

contabilidade, auditoria, contabilidade, finanças, negócios, consultoria e operações governamentais de todos os tipos e atividades comerciais e 

de investimento pessoal; ministrar formação; atividades desportivas e culturais; serviços educativos; organização e realização de conferências; 

bibliotecas de empréstimo; publicação de livros e materiais didáticos; entretenimento. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos e investi-

gação e conceção conexas; análise industrial e serviços de investigação; conceção e desenvolvimento de hardware e software informáticos; 

design personalizado e desenvolvimento de software e sistemas informáticos; serviços profissionais, técnicos e de consultoria no âmbito dos 

sistemas de informação e hardware informático, software e sistemas integrados; serviços de investigação; serviços de consultoria e assessoria 

relacionados com sistemas de informação de telecomunicações; serviços de garantia, segurança e auditoria informática. 
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00002499/2014/ME/MP 

9  

DRAGONWALK – PRODUÇÃO E CO-

MERCIALIZAÇÃO DE TELEMÓVEIS E 

ACESSÓRIOS, ARTIGOS ELÉCTRICOS, 

LDA. 

Portugal  

 

Rua das Gaivotas em Terra, Lote 3.13.1B 54, 

Sala A, Lote 3.13, 1990-196 Lisboa, Portugal.  

 

Comercial e Industrial 

 

08/09/2014 

Telefones celulares (telemóveis), tablets; 

acessórios para telemóveis e tablets (Classe 

09). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002500/2014/ME/MP 

 

03  

 

VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA,. 

Brasil  

 

Av. Embaixador Abelardo Bueno 199 Sala 

201, Rio de Janeiro, Brasil  

 

Comercial e Industrial  

 

08/09/2014  

 

Champôs; Produtos para retirar tinturas; 

Cosméticos; Tintas para cabelos; Loções 

capilares (Classe 03). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002501/2014/ME/MP&S 

36 e 37  

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA//  Também com o nome comerci-

al de NISSAN MOTOR CO., LTD. . 

 Japão 

No.2, Takara-cho,Kanagawa-ku, Yokoha-

ma-shi, Kanagawa-ken, Japão  

 

Comercial e Industrial 

15/09/2014  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DATSUN 

Seguradora; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos de imobiliária; contrato de seguro de acidente; corretagem para aluguer-

compra; serviços de cartão de crédito e débito; informação financeira; serviços financeiros; emissão de cartões de crédito; avaliação de carros 

usados; seguro de veículos motorizados fornecimento de serviços de garantia englobante para veículos motorizados e suas partes; serviços de 

seguro de prolongamento de garantia; feitorização; empréstimos contra garantia; empréstimos [finanças]; financiamento de leasing automóvel 

(classe 36).  Construção; reparação; serviços de instalação; reparação ou manutenção de veículos motorizados e suas partes estruturais e encai-

xes; fornecimento de informação sobre reparação ou manutenção de veículos motorizados, suas partes estruturais e encaixes; reparação ou 

manutenção de máquinas e instrumentos de medição ou de teste; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de distribuição ou contro-

le de energia; reparação ou manutenção de carregadores; reparação ou manutenção de baterias e células; reparação ou manutenção de motores 

de combustão interna; reparação ou manutenção de partes de motores de combustão interna; reparação ou manutenção de partes de motores; 

reparação ou manutenção de geradores; reparação ou manutenção de aparelhos e de aparelhagem de telecomunicações; reparação ou manuten-

ção de máquinas electrónicas, aparelhagens e suas partes; assistência [reparação] de avarias de veículos; fornecimento de informação sobre 

condições de veículos, nomeadamente, estado de carregamento, tempo de carregamento total necessário, estado de desligado, carregamento 

total; reparação ou manutenção de motores de arranque para motores e engenhos, não para veículos terrestres (classe 37). 
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00002502/2014/ME/MP&S 

9, 16, 35, 38, 41, e 42. 

XYZ HOLDING COMPANY LLC. 

 

Americana 

Corporation Service Company, 2711 Cen-

terville Road, Suite 400, Wilmington, De-

laware 19808, Estados Unidos da América 

 

Comercial e Industrial 

15/09/2014 

Abaixo Listados 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de cons-

trução, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio para 

gerir e localizar campanhas de publicidade e marketing; Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veícu-

los desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos des-

portivos de grande potência e veículos de recreio para gerir e localizar as vendas, financiamentos, inventários, seguros, garantias, armazena-

mento, fornecimento de peças, reparação e manutenção; Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veícu-

los desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos des-

portivos de grande potência e veículos de recreio para criar e gerir oportunidades de vendas de serviços e para comunicar com os clientes atra-

vés de múltiplos canais; Download de software para uso na gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Download de software para uso na 

localização e gestão de contas a pagar, pagamentos e folhas de pagamento; Download de software para gerir documentos e formulários no 

processo de vendas a retalho de automóveis, nomeadamente, software para a criação, arquivo e organização de documentos e formulários; 

Download de software para uso na gestão de redes informáticas; Download de software para fornecimento de inteligência empresarial 

(informação) em tempo real, por via da combinação de várias informações provenientes de várias bases de dados, apresentando-os numa inter-

face de usuário de fácil compreensão; Equipamento informático, nomeadamente, computadores, computadores pessoais, terminais informáti-

cos, computadores para a gerência de redes informáticas, equipamentos de redes informáticas, servidores informáticos, periféricos de computa-

dores, e impressoras; telefones; Digitalizadores (scanners) de código de barras (Classe 09). Materiais impressos, nomeadamente, manuais de 

formação, livros, boletins informativos e formulários a serem utilizados pelos retalhistas e fabricantes de automóveis, carrinhas, camiões leves, 

veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos 

desportivos de grande potência e veículos de recreio (classe 16). Publicidade e marketing; Serviços de marketing digital; Gestão de base de 

dados informatizados; Prestação de serviços de inteligência empresarial; Serviços de gestão empresarial; Consultoria estratégica de Marketing 

Digital; Serviços de consultoria de gestão, nomeadamente, o fornecimento de análises e recomendações sobre como optimizar fluxos de traba-

lho a retalho; Outsourcing na área da gestão de relacionamento com clientes; Consultoria empresarial na área de soluções de análise preditiva; 

Consultoria empresarial, nomeadamente na recolha, análise e fornecimento de informações comerciais e de dados para terceiros; Gestão de 

bases de dados informatizadas; Prestação de todos os serviços supracitados a retalhistas e fabricantes de automóveis, carrinhas, camiões leves, 

veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos 

desportivos de grande potência e veículos de recreio (classe 35). Soluções de telefonia integrada que permitam que os retalhistas de automóveis 

se conectem e comuniquem através de mensagens instantâneas, voz e vídeo (classe 38). Serviços educacionais e de formação para retalhistas 

de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motoci-

clos, barcos, veículos marítimos e veículos de recreio (classe 41). Software como serviço (SAAS) para retalhistas de automóveis, carrinhas, 

camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marí-

timos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio para gerir e localizar campanhas de publicidade e marketing; Software 

como serviço (SAAS) para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de cons-

trução, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio para 

gerir e localizar as vendas, financiamentos, inventários, seguros, garantias, armazenamento, fornecimento de peças, e informações de reparação 

e manutenção; Software como serviço (SAAS) para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, 

equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande potência e veícu-

los de recreio para criar e gerir oportunidades de venda de serviços e para comunicar com os clientes através de múltiplos canais; Software 

como serviço (SAAS) para uso na gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Software como serviço (SAAS) para os empregadores con-

trolarem e gerirem contas a pagar, pagamentos e folhas de pagamento; Software como serviço (SAAS) para gerir documentos e formulários no 

processo de vendas de retalho automóvel, nomeadamente, software para criação, arquivo e organização de documentos e formulários; Software 

como serviço (SAAS) para uso na gestão de redes informáticas; Software como Serviço (SAAS) para fornecer inteligência empresarial 

(informação) em tempo real, por via da combinação de várias informações provenientes de várias bases de dados apresentando-os numa inter-

face de usuário de fácil compreensão; Serviços de apoio técnico; Serviços de desenho informático, desenvolvimento e programação para tercei-

ros; Serviços informáticos, nomeadamente, criação, execução e manutenção de páginas web para terceiros; Hospedagem de websites de tercei-

ros nos servidores de uma rede informática mundial; Instalação de software informático (classe 42).  
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00002503/2014/ME/MP 

34  

CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD 

CHINA  

No. 188 Section 3 Wanjiali Middle Road, 

Changsha Hunan, República Popular da 

China. 

 

Comercial e Industrial 

15/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002504/2014/ME/MP 

34  

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 

CO., LTD 

CHINA 

 

No. 188 Section 3 Wanjiali Middle Road, 

Changsha Hunan, República Popular da China  

 

Comercial e Industrial 

 

15/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002505/2014/ME/MP 

12  

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  

Japão  

 

No.2 Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi 

Kanagawa-ken, Japan  

 

Comercial e Industrial  

 

16/09/2014  

 

Classe 12: Automóveis, veículos eléctricos, 

incluindo: automóveis, vagões, camiões, carri-

nhas, carrinhas de caixa aberta, veículos com 

utilidade desportiva, autocarros, veículos de 

recreio, carros desportivos, carros de competi-

ção, empilhadores de garfo, tractores de rebo-

ques, e suas partes e peças; tractores; alarmes 

anti-roubo para veículos; remendos de borracha 

adesiva para reparar câmaras-de-ar ou pneus; 

todos os produtos pertencentes à 12ª classe. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

XTERRA 

Marshal 

Tabaco; tabaco de mascar; cigarros com sucedâneos de tabaco, 

não para fins médicos; charutos; cigarros; cigarrilhas, produtos 

herbais para fumar; tabaco de inalar; frascos de tabaco de inalar, 

filtros; cachimbos; cortador de charutos; boquilhas, exceto em 

metais preciosos; máquinas de bolso para enrolar cigarros; su-

portes para boquilhas de cigarros, suportes para boquilhas de 

charutos; filtros para cigarros; filtros de charuto; limpadores de 

cachimbo [para cachimbos de tabaco]; suportes de cachimbo 

[para cachimbos]; frascos de tabaco, exceto em metais preciosos; 

fósforos; caixas de fósforos, exceto em metais preciosos; cinzei-

ros, exceto em metal precioso, para fumadores; pedras refratá-

rias; feixe de filamentos de filtragem para cigarros; mortalhas de 

cigarros; cigarreiras, exceto em metais preciosos; charuteiras, 

exceto em metais preciosos; papel absorvente para cachimbos de 

tabaco; bolsas de tabaco; isqueiros para fumadores da Classe 

Internacional 34. 

Tabaco; tabaco de mascar; cigarros com sucedâneos de tabaco, 

não para fins médicos; charutos; cigarros; cigarrilhas, produtos 

herbais para fumar; tabaco de inalar; frascos de tabaco de inalar, 

filtros; cachimbos; cortador de charutos; boquilhas, exceto em 

metais preciosos; máquinas de bolso para enrolar cigarros; supor-

tes para boquilhas de cigarros, suportes para boquilhas de charu-

tos; filtros para cigarros; filtros de charuto; limpadores de ca-

chimbo [para cachimbos de tabaco]; suportes de cachimbo [para 

cachimbos]; frascos de tabaco, exceto em metais preciosos; fósfo-

ros; caixas de fósforos, exceto em metais preciosos; cinzeiros, 

exceto em metal precioso, para fumadores; pedras refratárias; 

feixe de filamentos de filtragem para cigarros; mortalhas de ci-

garros; cigarreiras, exceto em metais preciosos; charuteiras, ex-

ceto em metais preciosos; papel absorvente para cachimbos de 

tabaco; bolsas de tabaco; isqueiros para fumadores da (Classe 

34). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002506/2014/ME/MP 

34 

CHINA TOBACCO HUNAN INDUS-

TRIAL CO., LTD 

CHINA  

No. 188 Section 3 Wanjiali Middle Road, 

Changsha Hunan, República  

Popular da China  

Comercial e Industrial 

15/09/2014  

Abaixo Listados 

Tabaco; tabaco de mascar; cigarros com sucedâneos de tabaco, 

não para fins médicos; charutos; cigarros; cigarrilhas, produtos 

herbais para fumar; tabaco de inalar; frascos de tabaco de inalar, 

filtros; cachimbos; cortador de charutos; boquilhas, exceto em 

metais preciosos; máquinas de bolso para enrolar cigarros; supor-

tes para boquilhas de cigarros, suportes para boquilhas de charu-

tos; filtros para cigarros; filtros de charuto; suportes de cachimbo 

[para cachimbos]; frascos de tabaco, exceto em metais preciosos; 

fósforos; caixas de fósforos, exceto em metais preciosos; cinzei-

ros, exceto em metal precioso, para fumadores; pedras refratárias; 

feixe de filamentos de filtragem para cigarros; mortalhas de cigar-

ros; cigarreiras, exceto em metais preciosos; charuteiras, exceto 

em metais preciosos; papel absorvente para cachimbos de tabaco; 

bolsas de tabaco; isqueiros para fumadores da (Classe 34). 
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00002507/2014/ME/MP  

34  

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL 

CO., LTD 

CHINA  

No. 188 Section 3 Wanjiali Middle Road, 

Changsha Hunan, República Popular da  

China 

Comercial e Industrial  

 

15/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002508/2014/ME/MP 

9 16, 35, 38, 41, e 42. 

XYZ HOLDING COMPANY LLC. 

 

Estados Unidos da América.  

Corporation Service Company, 

2711 Centerville Road, Suite 400, 

Wilmington, Delaware 19808, Esta-

dos Unidos da América 

Comercial e Industrial  

14/08/2014  

Abaixo Listado 

Tabaco; tabaco de mascar; cigarros com sucedâneos de tabaco, não para fins médicos; charutos; cigarros; cigarrilhas, produtos herbais para 

fumar; tabaco de inalar; frascos de tabaco de inalar, filtros; cachimbos; cortador de charutos; boquilhas, exceto em metais preciosos; máquinas 

de bolso para enrolar cigarros; suportes para boquilhas de cigarros, suportes para boquilhas de charutos; filtros para cigarros; filtros de charu-

to; limpadores de cachimbo [para cachimbos de tabaco]; suportes de cachimbo [para cachimbos]; frascos de tabaco, exceto em metais precio-

sos; fósforos; caixas de fósforos, exceto em metais preciosos; cinzeiros, exceto em metal precioso, para fumadores; pedras refratárias; feixe de 

filamentos de filtragem para cigarros; mortalhas de cigarros; cigarreiras, exceto em metais preciosos; charuteiras, exceto em metais preciosos; 

papel absorvente para cachimbos de tabaco; bolsas de tabaco; isqueiros para fumadores da (Classe 34). 

CDK GLOBAL 

Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de cons-

trução, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio para 

gerir e localizar campanhas de publicidade e marketing; Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veícu-

los desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos des-

portivos de grande potência e veículos de recreio para gerir e localizar as vendas, financiamentos, inventários, seguros, garantias, armazena-

mento, fornecimento de peças, reparação e manutenção; Download de software para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veícu-

los desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos des-

portivos de grande potência e veículos de recreio para criar e gerir oportunidades de vendas de serviços e para comunicar com os clientes atra-

vés de múltiplos canais; Download de software para uso na gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Download de software para uso na 

localização e gestão de contas a pagar, pagamentos e folhas de pagamento; Download de software para gerir documentos e formulários no 

processo de vendas a retalho de automóveis, nomeadamente, software para a criação, arquivo e organização de documentos e formulários; 

Download de software para uso na gestão de redes informáticas; Download de software para fornecimento de inteligência empresarial 

(informação) em tempo real, por via da combinação de várias informações provenientes de várias bases de dados, apresentando-os numa inter-

face de usuário de fácil compreensão; Equipamento informático, nomeadamente, computadores, computadores pessoais, terminais informáti-

cos, computadores para a gerência de redes  informáticas, equipamentos de redes informáticas, servidores informáticos, periféricos de compu-

tadores, e impressoras; telefones; Digitalizadores (scanners) de código de barras (Classe 09). Materiais impressos, nomeadamente, manuais de 

formação, livros, boletins informativos e formulários a serem utilizados pelos retalhistas e fabricantes de automóveis, carrinhas, camiões leves, 

veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos 

desportivos de grande potência e veículos de recreio (classe 16). Publicidade e marketing; Serviços de marketing digital; Gestão de base de 

dados informatizados; Prestação de serviços de inteligência empresarial; Serviços de gestão empresarial; Consultoria estratégica de Marketing 

Digital; Serviços de consultoria de gestão, nomeadamente, o fornecimento de análises e recomendações sobre como optimizar fluxos de traba-

lho a retalho; Outsourcing na área da gestão de relacionamento com clientes; Consultoria empresarial na área de soluções de análise preditiva; 

Consultoria empresarial, nomeadamente na recolha, análise e fornecimento de informações comerciais e de dados para terceiros; Gestão de 

bases de dados informatizadas; Prestação de todos os serviços supracitados a retalhistas e fabricantes de automóveis, carrinhas, camiões leves, 

veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos 

desportivos de grande potência e veículos de recreio (classe 35). Soluções de telefonia integrada que permitam que os retalhistas de automó-

veis se conectem e comuniquem através de mensagens instantâneas, voz e vídeo (classe 38). Serviços educacionais e de formação para reta-

lhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, 

motociclos, barcos, veículos marítimos e veículos de recreio (classe 41). Software como serviço (SAAS) para retalhistas de automóveis, carri-

nhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veícu-

los marítimos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio para gerir e localizar campanhas de publicidade e marketing; Soft-

ware como serviço (SAAS) para retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, camiões pesados, equipamentos de 

construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande potência e veículos de recreio  
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para gerir e localizar as vendas, financiamentos, inventários, seguros, garantias, armazenamento, fornecimento de peças, e informações de 

reparação e manutenção; Software como serviço (SAAS) para  retalhistas de automóveis, carrinhas, camiões leves, veículos desportivos, cami-

ões pesados, equipamentos de construção, equipamentos agrícolas, motociclos, barcos, veículos marítimos, veículos desportivos de grande 

potência e veículos de recreio para criar e gerir oportunidades de venda de serviços e para comunicar com os clientes através de múltiplos ca-

nais; Software como serviço (SAAS) para uso na gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Software como serviço (SAAS) para os em-

pregadores controlarem e gerirem contas a pagar, pagamentos e folhas de pagamento; Software como serviço (SAAS) para gerir documentos e 

formulários no processo de vendas de retalho automóvel, nomeadamente, software para criação, arquivo e organização de documentos e for-

mulários; Software como serviço (SAAS) para uso na gestão de redes informáticas; Software como Serviço (SAAS) para fornecer inteligência 

empresarial (informação) em tempo real, por via da combinação de várias informações provenientes de várias bases de dados apresentando-os 

numa interface de usuário de fácil compreensão; Serviços de apoio técnico; Serviços de desenho informático, desenvolvimento e programação 

para terceiros; Serviços informáticos, nomeadamente, criação, execução e manutenção de páginas web para terceiros; Hospedagem de websites 

de terceiros nos servidores de uma rede informática mundial; Instalação de software informático (classe 42).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002509/2014/ME/MS 

35,38  

CDISCOUNT 

 

Francesa 

120 – 126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux, 

França  

Comercial e Industrial 

15/09/ 2014  

Abaixo Listado 

 reagrupamento em nome de terceiros dos seguintes produtos (à excepção do respectivo transporte) (estes serviços permitem que os clientes 

visualizem e comprem estes produtos, por qualquer meio, em particular, através de um site: produtos químicos destinados à indústria, ciências, 

fotografia e agricultura, 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 

bronzeamento, adesivos (matérias adesivas) para a indústria, sal para conservar, sem ser géneros alimentícios, reagentes químicos que não 

sejam para uso médico ou veterinário, agentes clareadores 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, decorado-

res, impressores e artistas, corantes alimentares, 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, produtos 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 absor-

ção, pulverização e ligação de pó, combustíveis (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 pre-

enchimento de dentes e para impressões dentárias, desinfectantes, produtos para a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbicidas, prepa-

rações para banhos para fins médicos, cuecas ou pensos higiénicos, produtos químicos para uso médico ou farmacêutico, ervas medicinais, 

chás de ervas, parasiticidas, ligas de metais preciosos para uso odontológico, metais comuns e suas ligas, materiais de construção de metal, 

construções metálicas transportáveis, materiais metálicos para vias-férreas, fios e cabos metálicos não eléctricos, fechaduras e dobradiças de 

metal, tubos metálicos, cofres, minérios, construções metálicas, andaimes metálicos, caixas feitas de metais comuns, cofres de metal, recipien-

tes de embalagem feitos de metal, monumentos de metal, obras de arte feitas de metais comuns, estátuas ou figurinhas (estatuetas) feitas de 

metais comuns, chapas de matrícula de metal  máquinas-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 auto-

máticas, 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 centrífugas (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 perfu-

ração, 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, pren-

sar, ralar e cortar, abre-latas eléctricos, batedeiras eléctricas, moedores, moinhos de café, espremedores de frutas 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 eléctricos, 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, 

acessórios e partes constituintes (não incluídos em outras classes) de todos os produtos acima mencionados, ferramentas e instrumentos portá-

teis operados manualmente, cutelaria, garfos e colheres, navalhas, lâminas de barbear, aparelhos para o abate de animais, ferramentas portáteis 

operados manualmente, cortadores (implementos portáteis), máquinas de barbear eléctricas ou não eléctricas, cortadores, lâminas para máqui-

nas de barbear eléctricas, máquinas de cortar para cortar barbas e cabelos, aparelhos termoeléctricos para encaracolar o cabelo, equipamento 

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, 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 pesa-

gem, medição, sinalização, monitorização (inspecção), emergência (salvamento) e ensino, aparelhos e instrumentos para o controlo, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica, aparelhos para gravação, transmissão, reprodução ou processa-

mento de som ou imagens, aparelhos e instrumentos electrónicos para processamento de dados, aparelhos de telecomunicações, meios de co-

municação de gravação digital e magnética, discos ópticos ou acústicos, disquetes flexíveis, discos compactos,  
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dvds e outros meios de comunicação de gravação numérica, mecanismos para aparelhos pré-pagos, caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamentos para processamento de dados, informações, computadores, tablets electrónicos, smartphones, e-readers, software de jogos, soft-

ware (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, descodificadores electrónicos, telas de projecção, apare-

lhos telefónicos, atendedor de chamadas, transmissores 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, dispositivos 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 memória ou cartões de microprocessador, lona de resgate, sacolas desenhadas para laptops, acessórios e partes 

constituintes (não incluídos em outras classes) de todos os produtos acima mencionados, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odon-

tológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais, artigos ortopédicos, materiais de junção, meias para varizes, biberões de alimenta-

ção, tetinas de biberões, roupas especiais para salas de cirurgia, aparelhos de massagem, próteses, implantes artificiais, poltronas para uso mé-

dico ou odontológico, lençóis cirúrgicos, bacias médicas ou higiénicas, mobiliário especial para uso médico, instrumentos cirúrgicos, sapatos 

ortopédicos, andadores para pessoas com deficiência, aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, 

secagem, ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, em particular, fritadeiras, torradeiras, máquinas de waffle eléctricas, má-

quinas de fazer iogurte eléctricas, secadores de mãos, aquecedores 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 eléc-

tricos, fornos, secadores de roupa eléctricos, ventiladores eléctricos para uso pessoal, equipamentos ou aparelhos de ar condicionado, congela-

dores, 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, equipamentos 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 purificação 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 eléctricos, caravanas, tractores, motocicletas, bicicletas, armações, mule-

tas, travões, guiadores, rodas, pedais de bicicletas, pneus, rodas ou selins de bicicleta, carrinhos, caminhões industriais, armas de fogo, muni-

ções e projécteis, explosivos, fogos de artifício, produtos pirotécnicos, 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 electrónicos, stands de música, estojos de instrumen-

tos 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 mobi-

liário), de formação ou de ensino (com excepção do equipamento), caracteres de imprensa, imagens, papel, cartão, caixas de papel ou de car-

tão, 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 embala-

gem, 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 metálicos, 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 isolantes, resinas artificiais ou sinté-

ticas (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 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 

metálicas, 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 figurinhas (estatuetas) de cimento ou de mármore, vitrais, madeira para construção, madeira cortada, 

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 sucedâneos de todas estas matérias ou substitutos de matérias plásticas, cabides, cómodas, almofadas, pratelei-

ras, recipientes de plástico para embalagem, cadeiras, sofás, camas (excepto roupa de cama), colchões, armários, caixas de madeira ou de plás-

tico, 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 têx-

til, 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 ou-

tros desportos, roupa interior, rendas e bordados, fitas e rendas, botões, ganchos e ilhós, alfinetes e agulhas, plantas e flores artificiais, retrosa-

ria (excepto fios), tecidos, enfeites, perucas, grampos ou prendedores de roupas, enfeites de cabelo, tapetes, capachos, tapetes entrançados, 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 produtos lácteos, óleos e gorduras comestí-

veis, gorduras comestíveis, manteiga, carnes frias, enchidos, carnes salgadas, crustáceos (não vivos), conservas de carne ou peixe, queijo, bebi-

das à base de leite (nas quais predomina o leite), café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos do café, farinhas e alimentos à base  
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 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, bolachas, 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 fres-

cos, 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 fumado-

res, estojos ou caixas de charutos, estojos ou caixas de cigarros, cinzeiros para fumadores, cigarros electrónicos; apresentação de serviços, prin-

cipalmente para o benefício de terceiros nas seguintes áreas: telecomunicações, seguros, serviços financeiros e bancários (métodos de paga-

mento, instalações de crédito e de pagamento), viagens, transporte, educação, restauração, hotelaria, saúde, agricultura, direito, habitação, re-

creação, orientação e assistência em informática e construção, permitindo que terceiros visualizem e adquiram os referidos serviços por qual-

quer meio, em particular, através de um site. classe 38 telecomunicações; serviços de boletins electrónicos (telecomunicações); serviços de 

radiodifusão na internet; comunicações por terminais de computadores ou redes de fibra óptica; fornecimento de conexão de telecomunicações 

a uma rede informática mundial; fornecimento de acesso aos utilizadores a redes informáticas mundiais; aluguer de tempo de acesso a redes 

informáticas mundiais; aluguer de equipamento de telecomunicações; acesso a serviços de informação e gestão de dados remotos para fornecer 

conteúdos sem fios em laptops, computadores portáteis e dispositivos electrónicos móveis; fornecimento de tempo de acesso de telecomunica-

ções a redes de comunicações electrónicas para identificar, localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e ligações a servidores de computadores 

de terceiros, processadores de computadores e utilizadores computador; serviços de comunicações para a transmissão, o armazenamento, o 

acesso, a recepção, a transferência, a transmissão, a difusão, a partilha, a visualização, a formatação e a transferência de textos, imagens, conte-

údo de áudio, conteúdo de vídeo e de dados por redes de telecomunicações, redes de comunicação sem fios e internet; fornecimento de sites, 

portais em linha e redes em linha para a transmissão, o upgrade de memória, o acesso, a recepção, a transferência, a transmissão, a difusão, a 

partilha, a visualização, a formatação e a transferência de textos, imagens, conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo e de dados relativos a uma 

ampla variedade de áreas, em particular às áreas de entretenimento, lazer, cultura, educação, ciência, comércio e bens de consumo; serviços 

para a transmissão electrónica de informações e dados; serviços para garantir a transmissão de dados, incluindo com código de acesso; presta-

ção de serviços de acesso a bases de dados e centros informáticos ou servidores de bases de dados telemáticos. prestação de serviços de acesso 

a directórios, bases de dados, notícias, sites e blogues em linha e material de referência em linha; prestação de serviços para a transmissão de 

informações contidas em bases de dados ou servidores áudio telemáticos, difusão visual e audiovisual na internet ou em outra rede informática 

ou de comunicações; programação web; prestação de serviços de teleconferências ou de videoconferências; comunicações por rádio ou telefo-

ne; serviços de radiotelefonia móvel; serviço de comunicação sem fios; distribuição de conteúdos de rádio ou televisão, incluindo música, con-

certos, programas e transmissões de rádio e de televisão; serviços electrónicos sem fios, telemáticos e de mensagens de texto; fornecimento de 

fóruns em linha, salas de partilha, redes em linha e outras comunicações electrónicas, para a transmissão de mensagens entre utilizadores de 

computador relativas uma grande variedade de temas, incluindo entretenimento, lazer, cultura, educação, ciência, computadores, de bens de 

comércio e de consumo; fornecimento de fóruns em linha, salas de partilha, redes em linha e outras comunicações electrónicas para a transmis-

são entre utilizadores de computador de conteúdos, fotografias, vídeos, textos, dados, imagens e outros arquivos electrónicos  referentes a uma 

grande variedade de temas, em particular, de entretenimento, lazer, cultura, educação, ciência, bens de comércio e de consumo; informações 

relativas às telecomunicações; agências de imprensa ou (novos) serviços de informação; fornecimento de listas de números de telefone, endere-

ços de empresas, endereços de correio electrónico, endereços de redes de homepages, endereços e números de telefone de pessoas, lugares e 

organizações. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002510/2014/ME/MP 

7,8,9,11  

CDISCOUNT 

Francesa 

120 – 126 Quai de Bacalan, 33067 Bordeaux, França  

 

Comercial e Industrial 

13/08/ 2014 

Abaixo Listado 

Classe 7 aparelhos de lavar, em especial máquinas de lavar roupa; máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos eléctricos de cozinha, em 

particular, processadores de alimentos; misturadoras; talheres eléctricos; aparelho para cortar, moer, prensar, ralar e cortar; abridores de lata 

eléctricos; batedores eléctricos; moedores; moedores de café; espremedores de fruta eléctricos para fins domésticos; máquinas electrónicas 

para preparação de alimentos; máquinas electrónicas para preparação de bebidas; aparelhos e instrumentos eléctricos domésticos e para fins 

domésticos; máquinas de costura; aspiradores de pó com filtro de água; bolsas, filtros e escovas para aspiradores de pó; tubos de aspiradores 

de pó; enceradoras eléctricas para parquet; polidores de sapatos; vassouras para carpete (eléctricas); aparelhos eléctricos para a limpeza utili-

zando lavagem a vapor e de alta pressão, peças e acessórios (não incluídos em outras classes) para todos os produtos atrás referidos. classe 8 

máquinas de barbear eléctricos ou não eléctricos, aparadores, lâminas para máquinas de barbear eléctricas, aparadores para barba e cabelo, 

depiladoras, pinças de depilar, ferros de frisar, limas de unhas, limas de unhas eléctricas, conjuntos de manicura eléctricos, estojos de manicu-

ra e pedicura, corta-unhas eléctricos ou não eléctricos; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos (não incluídos em outras clas-

ses); ferros de encaracolar, aquecidos electricamente; ferros de engomar eléctricos. classe 9 aparelhos e instrumentos científicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem e de medição; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução ou o processamento de som ou de 

imagens; aparelhos e instrumentos de processamento electrónico de dados; aparelhos de telecomunicações; suportes de dados magnéticos e 

digitais, discos acústicos e ópticos, disquetes; máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; software de 

jogos; software de computador (programas gravados); computadores; dispositivos periféricos para computadores; 

Reivindicação de cores: tons de amarelo, tons de cor  de laranja e tons de azul. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade para a marca nº144098840 requerida na França em 18-06-2014 
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impressoras para utilização com computadores; fotocopiadoras; monitores de recepção de dados de uma rede mundial de computadores; bateri-

as eléctricas; cartões inteligentes, cartões com microprocessadores; descodificadores electrónicos; telas de projecção; aparelhos de telefone, 

atendedores de chamadas telefónicas, transmissores de telefone; aparelhos de fax; modems; agendas electrónicas; aparelhos de navegação por 

satélite; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; painéis solares (células fotovoltaicas); peças e acessórios para todos 

os produtos atrás referidos (não incluídos em outras classes). classe 11,aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, 

refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e instalações sanitárias, em especial fritadeiras, torradeiras de pão, máquinas de 

waffles eléctricas, aparelhos eléctricos para fazer iogurte, aparelhos para secagem das mãos, aquecedores eléctricos, destinados a biberões, 

panelas de pressão eléctricas; chaleiras eléctricas; máquinas de café eléctricas; cafeteiras eléctricas; aquecedores de pratos, secadores de cabe-

lo, fornos de microondas (aparelhos de cozinha), radiadores eléctricos; fornos, secadores de roupa eléctricos; ventiladores eléctricos para uso 

pessoal; aparelhos e instalações de ar condicionado; congeladores; frigoríficos; máquinas e aparelhos de gelo; lanternas de bolso eléctricas; 

tampas de ventilação; fogões; fornos de microondas; aparelhos e máquinas para purificação do ar e da água; esterilizadores; aparelhos de bron-

zeamento; lâmpadas de baixo consumo de energia; painéis e placas solares (aquecimento); peças e acessórios para todos os produtos atrás refe-

ridos (não incluídos em outras classes). 
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Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002511/2014/ME/MP&S  

9,16,35,38,41,42  

 

PT COMUNICAÇÕES, S.A. 

 

Portuguesa 

R. Andrade Corvo, No.30 – 5º., 1050-009 Lisboa 

 

Comercial e Industrial  

25/08/ 2014 

Abaixo Listados 

Classe 9 instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de con-

trolo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; cds, dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extin-

ção de fogo. classe 16 papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encaderna-

ção; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de es-

crever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção de aparelhos); matérias plásticas para 

embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de impressão; clichés. classe 35 publicidade; gestão de negócios comerciais; administra-

ção comercial; trabalhos de escritório. classe 38 telecomunicações. classe 41 educação; formação; divertimento; atividades desportivas e cultu-

rais. classe 42 serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de 

pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. 

Reivindicação das cores : verde e preto. 

00002512/2014/ME/MP  

31,32  

 

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A. 

 

Portuguesa  

Estrada da Portela, Nº. 9, Portela de Carnaxide, 2790-

124 Carnaxide 

Comercial e Industrial 

19/08/ 2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Classe 31, frutas e legumes frescos; produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras classes. Classe 32 bebidas de 

fruta e/ou de vegetais e sumos de fruta e/ou de vegetais; bebidas tónicas e fortificantes; bebidas refrigerantes; águas minerais e gasosas e ou-

tras bebidas não alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade da a marca nº144100539 requerida na França em 25-06-2014 
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00002513/2014/ME/MP 

12 

 

SUMITOMO RUBBER SOUTH AFRICA 

(PTY) LTD. 

África do Sul  

 

Building 1, Lion Match Office Park, 892 

Umgeni Road, Durban, 4001, Africa do Sul. 

Comercial e Industrial  

 

21/08/2014 

Pneus para veículos de todos os tipos, com 

excepção de aeronaves (Classe 12). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DUNLOP 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002514/2014/ME/MP 

12  

 

SUMITOMO RUBBER SOUTH AFRICA 

(PTY) LTD.  

África do Sul 

 

Building 1, Lion Match Office Park, 892 

Umgeni Road, Durban, 4001, Africa do Sul. 

 

Comercial e Industrial  

 

21/08/2014  

 

Pneus para veículos de todos os tipos, com 

excepção de aeronaves (classe 12). 

00002515/2014/ME/MP 

34  

 

PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A. 

 

Suíça  

 

QUAI JEANRENAUD 3, 2000  

NEUCHATEL, SUIÇA.  

 

Comercial e Industrial 

05/09/2014  

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

RED LABEL 

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, 

cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus 

próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

(tabaco),”kretek”,“snus”; sucedâneos do tabaco (para uso não me-

dicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco aquecidos; dis-

positivos electrónicos que aquecem cigarros; artigo para fumado-

res, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas 

para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 

para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos (Classe 34)  

00002516/2014/MN/MS 

42 

 

Victor Augusto Monteiro Pinto 

Cabo – Verdiana  

 

Santa Catarina, Cabo Verde 

Comercial e Industrial  

 

18/07/2014  

 

Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de conceção a 

eles referentes; serviços de análises e de 

pesquisas industriais; conceção e desenvol-

vimento de computadores e de programas de 

computadores (Classe 42). 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002517/2014/ME/MS 

3, 35  

EQUIVALENZA INTERNATIONAL 

GROUP,S.L. 

Espanhola 

Avda César Augusto Nº 30, Planta  

1 ª Oficina M,50004 Zaragoza, Espanha. 

 

Comercial  

05/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Perfumes, sabões para uso pessoal, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos (classe 3). Serviços de gestão na 

direcção de negócios comerciais; venda a retalho, por grosso através de redes informáticas mundiais, serviços de promoção de ven-

das para terceiros; serviços de e missão de franquias relacionadas com a assistência na direcção de uma empresa comercial; serviços 

de importação e exportação; todos estes serviços em relação a perfumes e sabões, para uso pessoal, produtos de perfumaria, cosméti-

ca, higiene pessoal e beleza (Classe 35). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002518/2014/ME/MP 

05 

LABORATÓRIOS AZEVEDOS - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Portuguesa 

 

Estrada Nacional 117, Alfragide 2614-503 

Amadora PORTUGAL 

 

Comercial e Industrial 

 

28/07/2014 

 

Abaixo Listados 

00002520/2014/ME/MP 

30, 32, 33 

Ambra Antoniazzi  

 

Italiana 

Santa Maria Praia, António Sousa- Prédio 

Mar et leau, Ilha do Sal  

Comercial e Industrial 

 

16/09/2014 

Café, Chá, Preparações feitas de cereais, 

(classe 30); Cocktails sem álcool, gelados, 

sorvetes, bebidas com frutas e sucos de fru-

tas, (classe 32); Cocktails alcoólicas, (classe 

33).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002519/2014/ME/MS 

36  

 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCI-

ATION 

Americana 

 

900 Metro Center Boulevard, Foster City, Cali-

fórnia 94404, ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

RICA.  

Comercial 

29/08/2014 

Seguros; negócios financeiros; negócios mone-

tários; negócios imobiliários (Classe 36).  

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002521/2014/ME/MP&MS 

 

36, 37  

 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

 

JAPONESA  

 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-Ku, Yokohama-

Shi, Kanagawa-Ken, Japão 

 

Comercial e Industrial 

 

25/08/2014 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

D MED 

Seguradora; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos de imobiliária; contrato de seguro de acidente; corretagem para aluguer – 

compra; serviços de cartão de crédito e débito: informação financeira; serviços financeiros; emissão de cartões de crédito; avaliação de carros 

usados; seguro de veículos motorizados; fornecimento de serviços de garantia englobante para veículos motorizados e suas partes; serviços de 

seguro de prolongamento de garantia; Feitorização; empréstimos contra garantia: empréstimos (finanças); financiamento de leasing automó-

vel (classe 36).  Construção; reparação; serviços de instalação; reparação ou manutenção de veículos motorizados e suas partes estruturais e 

encaixes; fornecimento de informação sobre reparação ou manutenção de veículos motorizados, suas partes estruturais e encaixes; reparação 

ou manutenção de máquinas e instrumentos de medição ou de teste: reparação ou manutenção de carregadores; reparação ou manutenção de 

baterias e células ; reparação ou manutenção de motores de combustão interna: reparação ou manutenção de partes de motores de combustão 

interna; reparação ou manutenção de partes de motores ; reparação ou manutenção de geradores ; reparação ou manutenção de aparelhos e de 

aparelhagem de telecomunicações; reparação ou manutenção de máquinas electrónicas, aparelhagens e suas partes; assistência ( reparação) de 

avarias de veículos; fornecimento de informação  sobre condições de veículos, nomeadamente , estado de carregamento ,tempo de carrega-

mento total necessário, estado de desligado, carregamento  total; reparação ou manutenção de motores de arranque para motores e engenhos, 

não para veículos terrestres (Classe 37). 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

produtos higiénicos param a medicina; alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, 

material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; desinfectantes (Classe 05).                               
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002522/2014/ME/MP 

12 

HONDA MOTOR CO.,LTD 

 

JAPONESA 

 

1-1,Minami-Aoyama 2-chome, 

Minato-ku,TOKYO 107 -8556, JAPÃO.  

 

Comercial e Industrial  

05/08/2014 

Veículos, automóveis, motociclos e partes 

e acessórios para os artigos acima menci-

onados ( classe 12). 

00002524/2014/ME/MP&S 

9,12,37  

CIVIPARTS-COMÉRCIO DE PEÇAS E 

EQUIPAMENTOS, S.A.  

Portuguesa 

Rua Dom Nuno Álvares Pereira 4 e 4 A, 

ARMAZÉNS 13/14/15, Parque Oriente 

2695-167 BOBADELA LRS, Portugal. 

Comercial e Industrial 

 

16/09/2014 

Aparelhos de comando para veículos e 

motores; aparelhos e instrumentos para a 

condução e o controlo de veículos; instru-

mento de indicação para veículos; apare-

lhos de registo magnético” (classe 

9).”Componentes de veículos automóveis, nomeadamente ajus-

tadores automáticos de travões” (incluídos classe 12). 

“Reparação e manutenção de veículos motorizados.”( classe 

37). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002523/2014/ME/MP 

30  

IMPERIAL - PRODUTOS ALIMENTARES, 

S.A.     

Portuguesa 

 

RUA DE SANTANA,4480-

160,AZURARA,PORTUGAL. 

 

Comercial e Industrial 

04/08/2014 

Chocolates; artigos de confeitaria; artigos de 

pastelaria; doçarias, designadamente carame-

los cobertos com chocolate; bombons (Classe 

30). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002525/2014/ME/MP&S  

35, 36  

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC 

 

AMERICANA 

175 Park Avenue, Madison, New Jersey 079 

40, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

 

Comercial e Industrial 

16/09/2014 

Classe 35: Serviços de consultoria em gestão 

de negócios relacionados com franchising 

imobiliário; franchising, nomeadamente, con-

sulta e assistência em gestão de negócios, organização e promoção; 

franchising, nomeadamente disponibilização de assistência em gestão 

de negócios na criação e/ou operação de mediação imobiliária. Clas-

se 36: Serviços de mediação imobiliária; serviços de franchising, 

nomeadamente fornecimento de informação e assessoria financeira 

na criação e/ou operação de negócios de mediação imobiliária.. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

HR-V 
ALLEGRO 

00002526/2014/ME/MP&S 

35, 36 

ERA FRANCHISE SYSTEMS LLC 

 

AMERICANA 

175 Park Avenue, Madison, New Jersey 079 

40,ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. 

 

Comercial e Industrial 

16/09/2014 

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Serviços de consultoria em gestão de negócios relacionados com franchising imobiliário; franchising, nomeadamente, consulta e assistência 

em gestão de negócios, organização e promoção; franchising, nomeadamente disponibilização de assistência em gestão de negócios na cria-

ção e/ou operação de mediação imobiliária. (classe 35). Serviços de mediação imobiliária; serviços de franchising, nomeadamente forneci-

mento de informação e assessoria financeira na criação e /ou negócios de mediação imobiliária. (classe 36). 
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Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade do  

registo Sul-Africano nº 2014/05372, de 27/02/2014 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

00002527/2014/ME/MS 

35, 38 

IAPMEI, - Agencia para a competitividade 

e Inovação, IP. 

Portuguesa 

 

Rua dos Salazares, nº 842.4100-482 Porto, 

PORTUGAL 

 

Comercial e Industrial 

08/08/2014 

 

Classe 35: Promoção na área do comércio, 

turismo e indústria; informações sobre ne-

gócios comerciais. Serviços de vendas; 

organização de exposições e feiras no âmbi-

to comercial ou promocional.  

Classe 38: Serviços de comunicação através 

da internet; difusão de notícias através da 

internet. 

00002529/2014/MN/MP&S 

35 e 41  

Need You Intimacy –Sociedade Unipessoal 

 

Fazenda, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, 

Cabo Verde 

 

 

Comercial e Industrial  

 

03/11/2014  

Venda de Lingeries e produtos de Sexshop 

em catálogos online (classe 35), Organiza-

ção de eventos de entretimentos e diversões 

(classe 41). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002528/2014/ME/MP 

07,11  

GIRBAU, S.A. 

 

Espanhola 

 

Ctra. De Manlleu, Km. 1, 08500 VIC, Espanha 

 

Comercial e Industrial 

11/08/2014 

Classe 07: Máquinas de lavar industriais auto-

máticas, ferros de engomar e calandras; apare-

lhos de soldadura autógenos e máquinas eléc-

tricas para soldar; máquinas para torcer roupa, 

suportes, grades e prateleiras para lavagem; 

centrifugadoras. 

Classe 11: Máquina para secar roupa. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

 

 

 

00002530/2014/ME/MP 

12 

TITAN INTERNATIONAL; INC. 

 

Americana 

2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, 

United States of America  

 

Industrial e Comercial 

24/10/2014 

Pneus. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade 

do registo Português Nº 526341 de 20/02/2014 

Reivindicação de Cores: Reivindicação de Cores Azul e 

Branco.  

Made BY TITAN 

00002531/2014/ME/MP 

32 

Societe Des EAUX De Volvic 

 

Francesa 

 

Zone Industrielle du Chancet, 63530 VOLVIC, 

França 

Industrial e Comercial 

24/10/2014 

A baixo  Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

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 preparações para fazer bebidas, bebidas não alcoólicas.  
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Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade da marca  

nº 86/265,763 efectuado nos Estados Unidos América em 29 de 

Abril de 2014 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

51 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002532/2014/ME/MP 

5 

Celgene Corporation 

 

Americana 

 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, USA. 

 

Industrial e Comercial 

31/10/2014 

Abaixo Listados 

00002534/2014/ME/MP&S 

3, 9, 14, 18, 25, 35 

PANDORA A/S 

 

Dinamarca 

Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, Dinamarca  

 

 

Industrial e Comercial 

16/10/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002533/2014/ME/MP  

5  

MISTOLIN. S.A 

 

Portuguesa 

 

Zona Industrial, Lote 58, 3844-909,  

Vagos Portugal 

 

Industrial e Comercial 

13/10/2014 

Insecticidas para uso Domestico ( Classe 5).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002535/2014/ME/MP 

3  

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa  

 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 7ºA, 1070 

Lisboa, Portugal 

Industrial e Comercial 

20/10/2014 

Preparações para Branquear e outras substân-

cias para a lavagem, preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar, sabões, perfuma-

ria, óleos essências, cosméticos, loções para os 

cabelos, dentrificos.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

ONUREG FIREX 

PANDORA 

Perfumaria, produtos de limpeza e polimento (classe 03), Óculos, 

armações para óculos de sol, óculos de protecção para desportos, 

bolsas para óculos, publicações transferíveis electronicamente 

(classe 9). Joalharia, bijuteria, artigos em metais preciosas e res-

pectivas ligas ou revestidos com os mesmos ( não Incluidos nou-

tras classes), pedras preciosas e semipreciosas, ornamentos de 

metais preciosos ou revistidos com os mesmos ( não incluídos 

noutras classes) botões de punho, alfinetes decorativos, relógios, 

braceletes para relógios, correntes para relógios, bolsas para joa-

lharis e relógios (classe 14). Artigos fabricados em pele e imita-

ções de pele não incluídos noutras classes (classe 18). Vestua-

rios, Calçados, chapéus e artigos semelhantes (classe 25). Vendas 

a retalho, operações de venda a retalho, vendas por grosso, pro-

moções e vendas por grosso e a retalho online (Internet) no que 

respeita a joalharia, artigo fabricados em metais preciosos, pedras 

preciosas, relógios, perfumaria, produtos de limpeza e polimento, 

óculos, óculos de sol, armações para óculos e óculos de sol, arti-

gos fabricados em pele ou imitações de pele, vestuário, calçado, 

chapéus e artigos semelhantes, caixas e bolsas para os artigos 

acima mencionado, bolsas para joalharia, Consultadoria e apoio 

aos negócios na definição de pontos de venda a retalho, consulta-

doria e apoio a negócios de franchising e respectivo funciona-

mento (Classe 35). 

FENO DE PORTUGAL 

Preparações Farmaceuticas, nomeadamente fármacos inibidores 

das Citocinas, preparações farmacêuticas para modular o sistema 

imunitário, preparações farmacêuticas para tratamento de doen-

ças do sangue e do cancro.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

 

 

 

00002536/2014/ME/MP 

3 

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 7ºA, 1070 

Lisboa, Portugal  

 

Industrial e Comercial 

20/10/2014 

 

Preparações para Branquear e outras substân-

cias para a lavagem, preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar, sabões, perfuma-

ria, óleos essências, cosméticos, loções para os 

cabelos, dentífricos ( Classe 3).  

XANPA 
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00002538/2014/ME/MP 

3 

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 7ºA, 1070 

Lisboa, Portugal 

 

Industrial e Comercial 

20/10/2014 

Preparações para Branquear e outras substâncias 

para a lavagem, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, 

óleos essências, cosméticos, loções para os ca-

belos, dentífricos (Classe 3).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002537/2014/ME/MP 

3  

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 

7ºA, 1070 Lisboa, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

20/10/2014 

Preparações para Branquear e outras 

substâncias para a lavagem, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e ras-

par, sabões, perfumaria, óleos essências, 

cosméticos, loções para os cabelos, den-

tífricos (Classe 3).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 00002539/2014/ME/MP 

3 

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa  

 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 

7ºA, 1070 Lisboa, Portugal 

Industrial e Comercial 

20/10/2014  

 

Preparações para Branquear e outras 

substâncias para a lavagem, preparações 

para limpar, polir, desengordurar e ras-

par, sabões, perfumaria, óleos essências, 

cosméticos, loções para os cabelos, 

dentífricos ( Claas3).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

TACTO JAVISOL 

CRISTASOL 

00002540/2014/ME/MP 

3 

BRANDCARE EST 2014, S.A. 

 

Portuguesa 

Avenida Eng.º Duarte Pacheco nº 7, 7ºA, 1070 

Lisboa, Portugal 

 

Industrial e Comercial 

20/10/2014 

Preparações para Branquear e outras substân-

cias para a lavagem, preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar, sabões, perfuma-

ria, óleos essências, cosméticos, loções para os 

cabelos, dentífricos ( Classe 3).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

SUPER POP 
 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002541/2014/ME/MP 

9, 35, 38, 41  

CONTROLINVESTE CONTEÚDOS, S.A.  

 

Portuguesa 

Avenida  da Liberdade, 266, 4º 1250-149 Lis-

boa, Portugal 

 

Industrial e Comercial 

20/10/2014 

Abaixo Listados 

Publicações electrónicas descarregáveis, Publicações impressas, Publicações internas de Empresas, Imagens (classe 9). Aluguer de espaços 

publicitários, assistência e consultadoria em organização e gestão de negócios comerciais, difusão de material publicitário e promocional, 

marketing, organização e realização de actividades de promoção e marketing, publicidade (classe 35). Difusão e transmissão de programas de 

radio, difusão e transmissão de programas de televisão, serviços de agências de informação (Noticias) serviços de teledifusão para telefones 

móveis, transmissão electrónicas de notícias (classe 38). Disponibilização de publicação electrónicas não descarregáveis na internet ou em 

uma rede global de comunicação, serviços de publicação digital online, realização de espectáculos recreativos, culturais, desportivos, educaci-

onais, assim como actividades culturais e recreativas, organização e realização de conferências (classe 41). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

STRIATAL 

00002542/2014/ME/MP 

5 

POLICHEM S.A. 

 

Luxemburgo 

50, Val Flueri, L-1526, Luxemburgo 

 

 

Industrial e Comercial 

03/10/2014 

Abaixo Listados 

TRUE KEY 
00002543/2014/ME/MP&S 

09, 42 e 45  

INTEL CORPORATION, 

 

Americana 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, United Stantes of Ameri-

ca. 

Industrial e Comercial  

10/10/2014 

Abaixo Listados 

Software informático; software informático para utilizar na protecção de dados, redes, computadores, dispositivos informáticos pessoais e 

dispositivos móveis; software informático para permitir o acesso, controlo, visualização e utilização seguros dos dados através de dispositivos  

informáticos pessoais e redes; software de identificação e autenticação biométricas; software informático para a gestão de nomes de utilizado-

res e palavras-chave; software de segurança de identificação e autenticação para dispositivos informáticos pessoais, computadores, dispositi-

vos móveis e redes de comunicação; software de localização geográfica; software de posicionamento global; software de reconhecimento de 

voz; software para reconhecimento facial; software de reconhecimento gestual; software de reconhecimento de impressões digitais; software 

de reconhecimento de retina; software de reconhecimento de dispositivos (Classe 9). Fornecer software não transferível e baseado em nuvem 

para aumentar a segurança dos dados e informações nas redes, computadores, dispositivos informáticos pessoais e dispositivos móveis; forne-

cer software não transferível e baseado em nuvem para aumentar a segurança das informações de identidade e pessoais nas redes, computado-

res, dispositivos informáticos pessoais e dispositivos móveis; fornecer conteúdo autenticado e seguro a outras pessoas numa rede; fornecer 

software de identificação e autenticação biométricas não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de voz não 

transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento facial não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reco-

nhecimento gestual não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de impressões digitais não transferível e base-

ado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de retina não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de 

dispositivos não transferível e baseado em nuvem; serviços de proxy e codificação de dados informáticos para utilizar na protecção, monitori-

zação, autenticação e identificação de indivíduos; serviços de descodificação e encriptação de dados (Classe 42). Serviços de verificação de 

identificação; serviços de autenticação de utilizadores; serviços de gestão de nomes de utilizadores e palavras-chave; serviços de verificação 

de identificação, nomeadamente, fornecer a autenticação de informação de identificação pessoal; serviços de verificação de identificação, 

nomeadamente, fornecer a autenticação de informações de identificação pessoal através do armazenamento e transmissão dessas informações 

pela Internet; fornecer a autenticação, emissão, validação e revogação de certificados digitais; serviços de análise e comunicação relacionados 

com a identificação de utilizadores e dados de autorização (Classe 45). 

Produtos farmacêuticos, produtos higiénicos para a medicina, alimentos e substâncias dietéticos para uso medicinal, alimentos 

para bebés, suplementos dietéticos para seres humanos (Classe 5).  

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

54 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 
00002544/2014/ME/MP&S  

9, 35, 36 e 42 

PAYPAL, INC., 

 

Americana 

2065 Hamilton Ave, San Jose, California 

95125, USA. 

 

Comercial  

10/10/2014 

Abaixo Limitados 

Software informático para processar pagamentos electrónicos e para transferir fundos de e para outras pessoas; software de autenticação para 

controlar o acesso a e comunicações com computadores e redes informáticas; cartões de crédito e cartões de pagamento magneticamente codi-

ficados (Classe 9);Promover os bens de outros, nomeadamente, fornecer informações relativamente a descontos, cupões, reduções, vales e 

ofertas especiais para os bens de outros; promover os bens e serviços de outros ao fornecer ligações com hipertexto para os websites de outros; 

promover os bens e serviços de outros ao fornecer um website com ligações para os websites de retalho online de outros; serviços de consulto-

ria de negócios no sector dos pagamentos online; gerir e acompanhar cartões de crédito, cartões de débito, ACH, cartões pré-pagos, cartões de 

pagamentos e outras formas de transacções de pagamentos através de redes de comunicação electrónicas para fins de negócios; gestão de in-

formações empresariais, nomeadamente, comunicação electrónica de analíticos de negócios relativos ao processamento de pagamentos, auten-

ticação, acompanhamento e facturação; gestão de negócios, nomeadamente, a optimização de pagamentos para os negócios (Classe 35). Servi-

ços financeiros, nomeadamente, a transferência de fundos electrónicos; liberação e reconciliação de transacções financeiras; fornecer uma 

grande variedade de serviços de pagamento e financeiros, nomeadamente serviços de cartões de crédito, emissão de cartões de crédito e linhas 

de crédito, processamento e transmissão de facturas e pagamentos das mesmas, serviços de pagamento de facturas com entrega de pagamento 

garantida e corretagem dos fundos do mercado monetário, tudo realizado através de uma rede de comunicações global; serviços de processa-

mento de transacções de cartões de crédito e cartões de débito; reembolso de fundos para itens em litígio no sector das compras de pagamen-

tos electrónicos; fornecer serviços de protecção de compras para bens e serviços comprados por outros através de uma rede informática global 

e redes sem fios; serviços de processamento de transacções de cartões de crédito; serviços de crédito, nomeadamente fornecer serviços de 

contas de crédito rotativo; serviços de pagamento de facturas; fornecimento de serviços de pagamentos móveis electrónicos para outros; servi-

ços de processamento de pagamentos e cartões de crédito; processamento de pagamento electrónico de divisas; serviços de processamento de 

pagamentos, nomeadamente fornecer serviços de processamento de transacções de moeda virtual para outros (Classe 36).Fornecer a utilização 

temporária de software online não transferível para processar pagamentos electrónicos; fornecer a utilização temporária de software de auten-

ticação online não transferível para controlar o acesso a, e comunicações com computadores e redes informáticas (Classe 42). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 00002546/2014/ME/MP 

09, 10, 14 e 25 

INTEL CORPORATION, 

 

Americana 

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, 

California, 95052-8119, United Stantes of 

America 

Industrial e Comercial  

08/10/2014  

 

Abaixo Listados 

Reivindicação de Prioridade: r eivindica-se a prioridade, tendo em conta o pedido do registo da marca nº86/264,546, efectuado nos Estados 

Unidos da América, em 28 de Abril de 2014. 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores azul escuro, médio e azul claro como características essenciais e distintivas da marca. 

Aparelho e software de monitorização electrónica; monitores, sensores e dispositivos informáticos usáveis para medir, monitorizar, registar e 

transmitir dados fisiológicos e biométricos, como a frequência cardíaca, pulsação, temperatura corporal, transpiração, tensão arterial, padrões 

de sono, tempo, distância, ritmo, calorias queimadas e outras medições de fitness; interfaces informáticas e para smartphone; hardware e soft-

ware de monitorização e detecção para dispositivos informáticos usáveis para medir, monitorizar, registar e transmitir dados fisiológicos e 

biométricos, como a frequência cardíaca, pulsação, temperatura corporal, transpiração, pressão arterial, padrões de sono, tempo, distância, 

ritmo, calorias queimadas e outras medições de fitness; dispositivos informáticos usáveis para medir os dados biométricos e fisiológicos; dis-

positivos de processamento de dados para uso pessoal; dispositivos informáticos sem fios que transferem dados aos computadores, assistentes 

digitais pessoais, smartphones, aplicações de software e interfaces do utilizador através de websites da Internet e outras redes de comunicação 

electrónica e informática;  smartphones; telemóveis; assistentes digitais pessoais  computadores; tablets  electrónicos; servidores de redes e 

informáticos; equipamento de processamento de dados; centros de dados, dispositivos de comunicação sem fios; hardware e software operati-

vo de rede de área local (LAN) e rede de área alargada (WAN); aplicações de software para computadores, smartphones e tablets; semicondu-

tores; circuitos integrados; microprocessadores; hardware informático; hardware e software de telecomunicações e informáticos; cartões de 

interface de rede (NIC); firmware informático; chipsets de computadores; motherboards de computadores; chips gráficos; placas gráficas; 

cartões gráficos; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; dispositivos, plataformas e software utilizados com ou para 

computação por "nuvem" e Internet;  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

dispositivos de carregamento electrónico; dispositivos de carregamento electrónico sem fios para acessórios; software e hardware antivírus 

informáticos (Classe 9). Sensores, componentes de monitorização e dispositivos para recolher dados biométricos e fisiológicos; medidores de 

pulsação; monitores cardíacos e do sono; monitores da tensão arterial; instrumentos e dispositivos de medição de fitness (Classe 10). Joalharia, 

relógios, pulseiras, anéis, metais preciosos, pedras e pedras preciosas que incorporam funções para monitorização e comunicar dados de fitness 

e actividade, como frequência cardíaca, pulsação, temperatura, transpiração, tempo, distância, ritmo, calorias queimadas e padrões de sono, 

bem como informações de actividade cumulativas; relógios e pulseiras que recolhem, armazenam, transferem e comunicam dados a computa-

dores, assistentes digitais pessoais, smartphones e aplicações de software e interfaces através de websites da Internet e redes de comunicação 

electrónica e informática (Classe 14). Vestuário; vestuário, nomeadamente camisas, camisolas, T-shirts, tops, calças, calções, fatos de banho, 

sapatos, meias, pijamas, roupa interior, body, capacetes, chapéus, luvas, lenços e aparelhos electrónicos usáveis que incorporem funções para 

monitorizar e comunicar dados de fitness e actividade, como frequência cardíaca, pulsação, temperatura, transpiração, tempo, distância, ritmo, 

calorias queimadas e padrões de sono, bem como informações de actividades cumulativas, aparelhos electrónicos usáveis (Classe 25). 

00002547/2014/ME/MP 

14  

PANDORA A/S 

 

Dinamarca 

Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, Dinamarca 

 

Industrial e Comercial  

16/10/2014 

Jóias, colar de jóias, produtos em metais 

precioso e suas ligas ou coberturas com 

isso, pedras preciosas e pedras semi-

preciosas, enfeites de metais preciosos ou 

revestidas com isso, botões de punho, alfi-

netes, decorativos, estojos para jóias. 

(classe 14).  

00002552/2014/ME/MP 

3 e 5 

POLICHEM S.A. 

 

Luxemburgo 

50, Val Flueri, L-1526, Luxemburgo  

 

Industrial e Comercial  

03/10/2014  

Abaixo Listados 

ELASTOLABO 

Preparações para Branquear e outras substancias para a lava-

gem, preparação para limpar, polir desengordurar e raspar, 

sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos, dentífricos, (classe 03). Produtos farmacêuticos, produ-

tos higiénicos para a medicina, alimentos e substâncias dietéti-

cos para uso medicinal, alimentos para bebés, suplementos 

dietéticos para seres humanos (classe 05).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002553/2014/ME/MP  

33 

DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,  

 

Americana 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, Estado Unidos Da América.  

 

Industrial e Comercial  

26/09/2014  

Bebidas alcoólicas (com excepção das  

cervejas) (Classe 33).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002554/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO NORTH AMERICA, INC.,  

 

Americana 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecticut 

06851, Estado Unidos Da América.  

 

Industrial e Comercial  

26/09/2014  

Bebidas alcoólicas (com excepção das cerve-

jas) (Classe 33).  

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

56 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002555/2014/ME/MS 

 

36 

NOVO BANCO S.A. 

 

Portuguesa 

 

Avenida da Liberdade, nº 195- 1250-142, Lis-

boa, Portugal 

 

Industrial e Comercial 

 

30/09/2014 

 

Serviços Financeiros e monetários (classe 36). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002557/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO BRANDS B.V., 

 

Holandesa  

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014BG,  

The Netherlands, HOLANDA 

 

Industrial e Comercial  

12/11/2014  

Bebidas alcoólicas (com excepção de  

cervejas) (Classe 33). 

Banco Internacional de Cabo Verde 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002558/2014/ME/MP 

33  

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edin-

burgh, Scotland, EH12 9DT,  

ESCÓCIA. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/2014 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cer-

vejas) (Classe 33). 

LAGAVULIN 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002559/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 

Scotland, EH12 9DT, ESCÓCIA 

 

Industrial e Comercial  

12/11/2014 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) 

(Classe 33). 

DALWHINNIE 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002556/2014/MN/MS 

41 

COOPENSINO- Cooperativa de Ensino  

Superior 

Cabo-Verdiana 

Mindelo, ilha de São Vicente  

 

Industrial e Comercial 

27/10/2014 

Educação, formação, divertimento, activi-

dades desportivas e culturais. ( Classe 41) 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002560/2014/ME/MP 

33  

JUSTERINI & BROOKS LIMITED 

 

Britânica 

61 St James’s Street, London, United 

Kingdom, SW1A 1LZ, Reino Unido. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/2014 

 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cer-

vejas) (Classe 33).  

KNOCKANDO 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002561/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO BRANDS B.V., 

 

Holandesa 

Molenwerf 10-12, Amesterdam 1014BG, The 

Netherlands, HOLANDA 

 Industrial e Comercial  

12/11/2014 

Bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas) 

(Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 00002562/2014/ME/MS 

38 

TELETRADE – DISTRIBUIÇÃO, EQUI-

PAMENTOS DE TELECOMUNICA-

ÇÕES E INFORMÁTICA LDA., 

Portuguesa 

Rua do Matadouro Regional, Lote 22, 

Zona Industrial de Santarém, 2005‑002 

Santarém, Portugal.  

 

Comercial  

13/11/2014 

Serviços de telecomunicações (Classe 38).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002563/2014/ME/MP 

12  

SEAT, S.A., 

 

Espanhola 

Autovía A-2, Km. 585, 08760 Martorell 

(Barcelona), Espanha.  

 

Industrial e Comercial  

28/11/14 

 

Veículos, aparelhos de locomoção por terra, 

veículos automóveis e suas partes e acessórios 

(Classe 12). 

TELETRADE SEAT TEQTA 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 00002564/2014/ME/MP 

05  

BIAL- PORTELA & Cª., S.A 

 

Portuguesa 

Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457 São Mamede do Coronado, Portugal 

 

Industrial e Comercial 

28/11/2014 

Abaixo Listado 

BIAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002565/2014/ME/MP 

30 

CIPA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMEN-

TARES LTDA., 

Brasileira 

Rodovia BR153, km13, s/n Jardim Paraíso, CEP 

74984-431, Cidade de Aparecida de Goiânia, 

Estado de Goiás, CNPJ01.851.716/0001-65 

Brasil. 

Industrial e Comercial 

10/12/2014 

Achocolatados, bebidas à base de chocolate; 

biscoitos; amanteigados; bolachas; bolachas de 

água e sal. (classe 30) 

MABEL 

Produção farmacêutica, veterinários e outros de uso medicinal; 

produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para be-

bés, suplementos alimentares para humanos e animais, emplas-

tros, material para pensos, matérias para chumbar os dentes e 

para impressões dentarias, desinfectantes, produtos para a des-

truição dos animais nocivos, fungicidas, herbicidas.  

( Classe 05) 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002566/2014/MN/MS  

35, 36 e 43 

NÔS SUPERMERCADO,. 

 

Cabo-verdiana  

Rua 1º de Junho, Edifício Bazamore, nº 

17, Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde. 

 

Comercial 

04/12/2014 

classe 35 – Publicidade, gestão de negó-

cios comerciais, administração comercial, 

trabalhos de escritório; a classe 36 – Se-

guros, Negócios Financeiros, Negócios 

Monetários, Negócios Imobiliários; e 

classe 43 – Serviços de Restauração 

(Alimentação), alojamento temporário. 

00002567/2014/ME/MP&S 

24, 26, 35  

Life Go - Comércio, Serviços e Imobiliária, Lda,.  

 

Portuguesa. 

Rua Rainha d. Estefânia, nº 246, 5º, sala 14, 4150-

303, Porto, Portugal  

 

Comercial 

19/12/2014  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 00002568/2014/ME/MP 

34 

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., 

Suíço 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suiça  

 

Industrial e Comercial  

29/12/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias 

para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

(classe 05). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; 

material de sutura. (classe 10). 

Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; roupa de cama; 

cobertas de cama; roupa de casa; roupa de banho (com excepção do 

vestuário); cortinados; toalhas de mesa em matérias têxteis; toalhas de 

''toilette'' em matérias têxteis (Classe 24). Artigos de retrosaria incluídos 

nesta classe; agulhas; alfinetes; almofadas para agulhas (pregadeiras); 

almofadas para alfinetes (pregadeiras); botões; bobinas de fios ou lã de 

bordar (outras que não partes de máquinas); caixas de costura; caixas 

para agulhas; dedais para cozer; fechos de correr; fechos de correr para 

bolsas; fechos de mola; fechos para vestuário (presilhas); fivelas 

(acessórios de vestuário); fivelas de sapatos; fivelas para cintos, que não 

sejam de metais preciosos (para vestir); fivelas para suspensórios; gan-

chos (retrosaria); ilhós para calçado e vestuário (Classe 26). Serviços de 

comércio a retalho relacionados com a venda de tecidos e matérias 

têxteis; serviços de venda a retalho e por grosso incluindo o comércio 

através da internet; serviços de aconselhamento e assistência relaciona-

dos com tecidos e matérias têxteis em geral; publicidade; difusão de 

material publicitário; estudo e procura de mercados; importação e ex-

portação (Classe 35). 

Reivindicação das Cores: Pantones: 1795C, 539C; 7520C; 5575C; 

255C; 7474C; 1235C. 

Reivindicação de Prioridade: Pedido de Registo de Marca em Por-

tugal nº 535928. 

00002569/2014/ME/MP  

05 e 10  

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 

 

Japonês 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodoga-

wa-ku, Osaka-shi Osaka-fu, 533-8651, Japão. 

 

Industrial e Comercial  

29/12/2014 

Abaixo Listados 

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus 

próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek", "snus"; sucedâneos do tabaco (para uso não 

medicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco aquecidos; dispositivos electrónicos que aquecem cigarros; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, apare-

lhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos (classe 34).  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002570/2014/ME/MP 

11, 19, 20 e 21 

ROCA SANITÁRIO, S.A.,  

 

Espanhol 

Av. Diagonal, 513, E-08029 Barcelona,  

Espanha 

 

Industrial e Comercial  

29/12/2014 

Abaixo Listados 

Aparelhos de iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água, aparelhos 

sanitários e torneiras; aquecedores de água; instalações de ar-condicionado e de aquecimento de água; alimentadores e tubos para caldeiras 

para instalações de aquecimento e alimentadores, tubos e condutas para caldeiras de aquecimento; radiadores e placas de aquecimento e radia-

dores eléctricos; humidificadores para radiadores de aquecimento central; válvulas de ar para instalações de aquecimento do vapor; painéis e 

colectores solares; aparelhos e instalações de filtração e purificação de água; aparelho de consumo de água; acessórios de regulação e de segu-

rança para aparelhos de água ou de gás e de condutas de água ou de gás; aparelhos para a depuração do gás; filtros para ar condicionado; va-

porizadores faciais; banheiras (banheiras de hidromassagem) e cabines de banho turco portáteis; aparelhos para secar as mãos para lavatórios 

(classe 11); materiais de construção não metálicos, tais como telhas, mosaicos e azulejos; matérias-primas para materiais de cerâmica, grés 

para construção, mármore, pedra e de pedra natural, argila; piso em parquet; tubos rígidos não metálicos para construção; válvulas de abaste-

cimento de água (nem em metal, nem de plástico); tubos não metálicos para instalações de ventilação e ar condicionado; cabanas não-

metálicas; portas e janelas não-metálicos; vidro para construção e vidros (classe 19); móveis de todos os tipos, em especial móveis para casas 

de banho e cozinhas; estores interiores de plástico e respectivas ripas; caixas, recipientes e contentores de plástico; espelhos e molduras; pro-

dutos (não incluídos noutras classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, es-

puma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas; acessórios decorativos de parede (sem ser em matérias têxteis); 

fechaduras não-metálicas (sem ser eléctricas); tampões não metálicos; válvulas de plástico para tubos de drenagem e válvulas de abastecimen-

to de água; sifões de plástico (válvulas) e válvulas não metálicas (excepto peças de máquinas); espelhos (vidro prateado) (classe 20); pentes, 

escovas , esponjas, saboneteiras, suportes para esponjas, lavatórios, baldes, bacias, porta escovas, bases para copos, poupadores de sabão, 

dispensadores de sabão, escovas de toucador, suporte de rolo de papel higiénico, suporte de toalhas (de metais não preciosos); pulverizadores 

de perfume e água de colónia; banheiras para bebés; recipientes com isolamento térmico; cerâmica para uso doméstico; frascos de vidro e 

porcelana; vidraria; garrafas, frascos com isolamento, jarros, jarras, vasos, argamassa, saleiros, conjuntos de panelas de cozinha, vasos de 

flores, fruteiras, potes, cafeteiras não eléctricas, bules, galheteiros de azeite e vinagre; estantes para secagem de roupa, cabides de roupa e 

tábuas de engomar; obras de arte de porcelana, terracota ou vidro; utensílios e recipientes para uso doméstico ou para cozinha (de metais não 

preciosos); dispositivos de rega (classe 21).  

00002571/2014/ME/MP 

34 

PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A., 

 

Suíço  

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suiça  

 

Industrial e Comercial  

 

29/12/2014  

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek", "snus"; sucedâneos do tabaco (para uso não medicinal); cigarros elec-

trónicos; produtos de tabaco aquecidos; dispositivos electrónicos que aquecem cigarros; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, bo-

quilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos. 

(Classe 34). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002572/2014/ME/MP 

05 e 10  

SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD., 

 

Japonês  

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodoga-

wa-ku, Osaka-shi, Osaka-fu, 533-8651, Japão 

Industrial e Comercial  

29/12/14 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso 

medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias 

para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas 

(classe 05).Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; 

material de sutura (classe 10). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 00002573/2014/MN/MP&S 

30,35, 40 

Fogo Coffee Spirit Lda., 

 

Cabo-verdiana 

Mosteiros Tras, Mosteiros, Ilha de Fogo,  

Cabo Verde 

Industrial e Comercial 

29/12/2014 

 

Abaixo Listados 

FOGO COFFEE SPIRIT 

Café; bebidas à base de café; café verde; sucedâneos do café; preparações vegetais para substitutos do café; aroma de café; bebidas de café 

com leite; café em grão (Classe 30). Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; serviços 

de promoção de vendas; compilação de mensagens publicitárias e catálogos utilizados na Internet como página da Web; demonstração de 

produtos e promoção de vendas relacionadas com café, bebidas de café e máquinas de café; comércio retalhista e comércio retalhista em 

linha relacionados com a venda de café, bebidas à base de café, sucedâneos do café, preparações vegetais como sucedâneos do café, aromas 

de café, bebidas de café com leite, café em grão, máquinas de café, também prestados através de uma loja da Web em linha; mediação co-

mercial na compra, venda, importação e exportação de café em grão, café, bebidas de café e máquinas de café; disponibilização em regime 

de aluguer e venda de máquinas de venda automática para café, café em grão e bebidas de café, assegurando e melhorando a distribuição; 

consultoria em matéria de utilização e aplicação de máquinas de venda automática para café, café em grão e bebidas de café; elaboração de 

estatísticas; prospecção, pesquisa e análise de mercado; sondagens de opinião; compilação de dados numa base de dados informática; gestão 

administrativa de bases de dados; processamento de encomendas e respectivas ordens de venda; organização de feiras e de exposições para 

fins comerciais ou de publicidade; consultadoria, informações e esclarecimentos sobre os serviços atrás referidos; todos os serviços atrás 

referidos também prestados por via electrónica, incluindo a Internet (Classe 35). Serviços de torrefacção; tratamento, torrefacção, moagem e 

processamento de café em grão; negócios de informações, informações e consultadoria relacionados com os serviços atrás referidos, também 

prestados por via electrónica, incluindo a Internet (Classe 40). 

Revindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido comunitário No. 013301486, de 26-09-2014. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002574/2014/ME/MP 

05  

SANTEN SAS., 

 

Francesa  

1, Rue Pierre Fontaine, Bâtiment Gena-

venir IV, 91058 Evry Cedex, France.  

Comercial e Industrial  

15/10/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002575/2014/ME/MP 

05  

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH.,  

Alemã 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789, Monheim am 

Rhein, Germany. 

Comercial e Industrial  

26/09/2014 

Preparações farmacêuticas (Classe 05). 

CATIONORM 

Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos 

para fins medicinais; produtos químicos para uso médico ou 

farmacêutico, preparações químicas para uso veterinários, 

colírios, soros, emulsões oftalmológicas, preparações quími-

co‑farmacêutico, loções para uso veterinário ou farmacêutico; 

tecidos impregnados com loções farmacêuticas; medicamentos 

para uso humano; medicamentos para uso veterinário; prepara-

ções terapêuticas. (Classe 05). 

 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores, roxo (Pantone 

267C) e azul (Pantone 313C)   

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002576/2014/ME/MS 

36 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (também com o nome comer-

cial de NISSAN MOTOR CO., LTD.). 

Japonês  

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yo-

kohama-shi, Kanagawa, Japão. 

 

Comercial e Industrial    

15/10/2014 

Abaixo Listados 

Seguradora; assuntos financeiros; assuntos monetários; assun-

tos de imobiliária; contrato de seguro de acidente; corretagem 

para aluguer-compra; serviços de cartão de crédito e débito; 

informação financeira; serviços financeiros; emissão de car-

tões de crédito; avaliação de carros usados; seguro de veículos 

motorizados; fornecimento de serviços de garantia englobante 

para veículos motorizados e suas partes; serviços de seguro de 

prolongamento de garantia; feitorização; empréstimos contra 

garantia; empréstimos [finanças]; financiamento de leasing 

automóvel (Classe 36). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002577/2014/ME/MS 

36 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

(também com o nome comercial de NISSAN 

MOTOR CO., LTD.). 

 

Japonês 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku,  

Yokohama-shi, Kanagawa, Japão  

 

Comercial e Industrial  

15/10/2014 

Abaixo Listados 

 

Seguradora; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos de 

imobiliária; contrato de seguro de acidente; corretagem para aluguer-

compra; serviços de cartão de crédito e débito; informação financeira; 

serviços financeiros; emissão de cartões de crédito; avaliação de carros 

usados; seguro de veículos motorizados; fornecimento de serviços de 

garantia englobante para veículos motorizados e suas partes; serviços 

de seguro de prolongamento de garantia; feitorização; empréstimos 

contra garantia; empréstimos [finanças]; financiamento de leasing 

automóvel (Classe 36). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002578/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO NORTH AMERICA, INC. 

Americana 

801 Main Avenue, Norwalk, Connecti-

cut 06851, E.U.A 

 

Industrial e Comercial  

26/09/2014 

 

Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas) (Classe 33).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00002579/2014/ME/MP 

33  

TEQUILA DON JULIO S.A de C.V  

 

Mexicana 

Porfirio Díaz 17, Col. Chichimeco, Atotonilco el 

Alto, Jalisco,47750, MEXICO 

 

Industrial e Comercial  

03/11/2014 

 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas); 

Tequilha (Classe 33). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002580/2014/ME/MS 

35, 36, 41 e 42 

PKF TRADE MARK LIMITED., 

 

Britânica 

Farringdon Place, 20 Farringdon Road, 

London EC1M 3HE, United Kingdom  

 

Comercial e Industrial 

30/09/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002581/2014/ME/MP 

09 

CANON KABUSHIKI KAISHA., 

 

Japonesa 

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tóquio, 

Japão.  

Industrial e Comercial  

03/11/2014 

Abaixo Listados 

 

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográfi-

cos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, 

de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; apare-

lhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o 

registo, a transmissão ou a reprodução do som ou de imagens; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de 

registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento 

de dados, computadores; programas de computador (software); dispo-

sitivos de extinção de fogo; câmaras, câmaras digitais, câmaras de 

vídeo, câmaras de vídeo digitais, respectivas peças e acessórios; con-

troladores remotos; transmissores de ficheiros sem fios; lentes; flashes 

electrónicos; unidades motoras; filtros; filtros ópticos; suportes para 

câmaras; tripés; cabos e correias; estojos para câmaras; sacos para 

material fotográfico; estroboscópios; tampas do corpo da câmara; tam-

pas de lentes; capuzes de lentes; estojos para lentes (Classe 09). 

Classe 35: Serviços de marketing; serviços de gestão de negócios 

e de administração de empresas; serviços de liquidação adminis-

trativa e liquidação; serviços pessoais e de insolvência da empre-

sa; serviços de consultoria em gestão; serviços de auditoria e 

contabilidade; serviços de gestão de base de dados, serviços de 

recrutamento de pessoal e de gestão, serviços de consultoria em 

matéria de eficiência e rentabilidade nos negócios, gestão de de-

sempenho empresarial e pessoal, relações e comunicações dos 

funcionários, e tributação pessoal e empresarial e tributação dos 

fundos; serviços de investigação e de assessoria relacionados com 

implantação de funcionários e incentivos dos funcionários; avali-

ação de mercado, serviços de planeamento de negócios estratégi-

cos; serviços de registo de empresas e serviços de secretaria em-

presarial; serviços de pesquisa e aconselhamento relacionados 

com fusões, aquisições e alienações. Classe 36: Serviços financei-

ros para negócio; serviços de gestão financeira; serviços de pes-

quisa financeira, planeamento e consultoria; serviços de caixas 

protetoras para computadores tablet; pessoais  

e de insolvência de empresas; serviços de pesquisa e consultoria relacionados com a má cobrança de dívidas, pensões, investimentos, seguros 

e seguros de vida; serviços de planeamento tributário; negociação de investimentos de capital em negócios. Classe 41: Educação e formação 

financeira, auditoria, contabilidade, negócios e gestão financeira; treino desportivo para pessoal de negócios, gestão educacional de equipas; 

treino de informática. Classe 42: Serviços jurídicos em matéria de fiscalidade pessoal e empresarial, direito de sociedades e requisitos estatutá-

rios e regulamentares; programação de computadores; serviços de consultoria relacionados à tecnologia da informação. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002582/2014/ME/MP&S 

29, 35 e 41  

LIGA NACIONAL DE  

FÚTBOL PROFESIONAL., 

Espanhola 

C/ Hernández de Tejada, 10, 28027 Madrid, 

Espanha 

Comercial 

10/12/14 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002583/2014/ME/MP&S 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45.  

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA  (também designada pelo nome comercial TOYOTA MO-

TOR CORPORATION) 

Japonesa  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japão.  

 

Comercial e industrial 

02/12/2014 

Abaixo Listados 

Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e vegetais; frutas e vegetais em conserva, congelados, secos e cozinhados; geleias, compo-

tas, doces; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; iogurtes para beber; iogurtes; iogurtes de soja; iogurtes aromatizados; 

iogurtes com baixo teor de gordura; iogurtes de aromas de fruta; iogurtes cremosos; iogurtes congelados; sobremesas de iogurte; sobremesas 

feitas à base de iogurte ou iogurte congelado com ou sem aditivos de fruta (Classe 29). Serviços de publicidade, gestão de negócios comerci-

ais; administração comercial; trabalhos de escritório; venda a retalho e por grosso em lojas, através de redes globais de computadores, catálo-

gos, e-mail, telefone, rádio e televisão e outros meios eletrónicos; administração de assuntos de negócios relativos a franchising; assistência 

empresarial relacionada com franchising; emissão de franchising relativo a gestão comercial (Classe 35). Educação, formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais; acampamentos de futebol; entretenimento no âmbito de jogos de futebol; serviços de organização de even-

tos de futebol; organização de competições de futebol; organização de eventos de desporto na área do futebol; organização de jogos de futebol 

(Classe 41).  

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores, preto, branco, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro e malva. 

LEXUS 

Refrigerantes para motores; Anticongelantes para motores; liquido para travões para uso em veículos automóveis; produtos químicos para a 

indústria, ciência e fotografia, assim como agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos; com-

posições extintoras; preparações para têmpora e soldadura; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indús-

tria (Classe 1). Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e a deterioração da madeira; corantes; mordentes; resinas naturais no 

estado bruto; materiais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe 2). Líquidos para lavagem de vidros de 

veículos automóveis; velas aromáticas, incensos, preparações para perfumar o ar; preparações para branquear e outras substâncias para a lava-

gem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífri-

cos (Classe 3). Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para moto-

res) e matérias de iluminação; velas e mechas para iluminação (Classe 4). Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para a 

medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e 

animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a des-

truição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 5). Chaves para veículos automóveis; moldes para chaves para veículos automó-

veis; metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-

férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não inclu-

ídos noutras classes; minerais (Classe 6) .Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); 

uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os accionados 

manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe 7). Ferramentas e instrumentos (operados manualmente); cutela-

ria; armas brancas; lâminas (Classe 8). Baterias para veículos automóveis; caixas, capas e acessórios para telemóveis; caixas, capas e acessó-

rios para smartphones; caixas, capas e acessórios para computadores tablet; fitas para o pescoço; óculos; óculos de sol; instrumentos científi-

cos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da cor-

rente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; 

CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equi-

pamento para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo (Classe 9). 
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Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de 

sutura ((Classe 10). Lanternas; candeeiros de mesa; parelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigera-

ção, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias (Classe 11). Veículos e as respectivas peças; motores para veí-

culos terrestres; carroçarias para veículos terrestres; travões para veículos terrestres; portas para veículos; rodas para veículos terrestres; volan-

tes para veículos terrestres; transmissões para veículos terrestres; pneus para rodas de veículos; motociclos; bicicletas; aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por água (Classe 12).Armas de fogo; munições e projéteis, explosivos; fogos-de-artifício (Classe 13).Correntes para cha-

ves; porta-chaves; pulseiras; broches (bijutaria); alfinetes de adereço; brincos; anéis; pendentes; botões de punho; relógios; metais preciosos e 

suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos noutras classes; joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos crono-

métricos (Classe 14). Instrumentos musicais (Classe 15). Bandejas para chaves; blocos de notas; blocos para desenho; porta-notas; bolsas para 

passaportes; livros; revistas; papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para enca-

dernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas 

de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com exceção de aparelhos); matérias plásticas 

para embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de impressão; clichés (Classe 16). Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e 

produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiacabadas para uso na indústria; matérias para cala-

fetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos (Classe 17). Malas; capas para o passe; carteiras para cartões; couro e imitações do couro, 

produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; ben-

galas; chicotes e selaria (Classe 18). Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betu-

me; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos (Classe 19). Almofadas; leques; mobiliário, vidros (espelhos), mol-

duras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepé-

rola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas (Classe 20). Louça; pratos; taças; chávenas; canecas; co-

pos; copos sem pé; caixas para transportar refeições; chaleiras não elétricas; cafeteiras; utensílios e recipientes para uso doméstico e na cozi-

nha; 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 21). Cordas, 

cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com exceção de borracha e de matérias 

plásticas); matérias têxteis fibrosas brutas (Classe 22). Fios para uso têxtil (Classe 23). Toalhas; toalhas de rosto; fronhas; individuais; guarda-

napos; coberturas para assentos de cadeiras; cobertores; tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama; cobertu-

ras de mesa (Classe 24). Vestuário, calçado, chapelaria, cintos, xailes (Classe 25). Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, 

alfinetes e agulhas; flores artificiais (Classe 26). Tapetes para veículos automóveis; esteiras (tapetes) para veículos automóveis; tapetes, capa-

chos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis (Classe 27). Brinquedos e brin-

quedos de peluche; Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal 

(Classe 28). Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e 

laticínios; óleos e gorduras comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e prepara-

ções feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mos-

tarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não in-

cluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte (Classe 31). 

Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebi-

das (Classe 32). Bebidas alcoólicas (com excepção de cerveja) (Classe 33). Tabaco; artigos para fumadores; fósforos (Classe 34). Serviços de 

comércio a retalho relacionados com veículos automóveis, e as suas partes e acessórios; publicidade; desenvolvimento de campanhas promoci-

onais para negócios; serviços de marketing e publicidade para concessionárias de automóveis; gestão de negócios comerciais; administração 

comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Cons-

trução; reparação; serviços de instalação (Classe 37).Fornecimento de revistas on-line, telecomunicações (Classe 38). Transporte; embalagem 

e entreposto de mercadorias; organização de viagens (Classe 39). Tratamento de materiais (Classe 40). Organização de concursos de design; 

organização e realização e eventos de corridas de automóveis; exposições automóveis; organização e realização de peças de teatro, espectácu-

los musicais, shows de música ao vivo e eventos de dança; produção de filmes; fornecimento de publicações electrónicas on-line; fornecimen-

to de vídeos on-line; publicação de vídeos e jornais electrónicos on-line; educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais 

(Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pes-

quisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores (Classe 42). Serviços de restauração 

(alimentação); alojamento temporário (Classe 43). Serviços médicos; serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-

nos e animais; serviços de agricultura horticultura e silvicultura (Classe 44). Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção dos bens 

e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos (Classe 45). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002584/2014/ME/MS 

35 e 44 

JOHNSON & JOHNSON, 

 

Americana 

One  Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933, E.U.A 

 

Comercial e industrial 

10/12/2014 

Abaixo Listados 

Promoção de consciência pública relativamente à necessidade de 

saúde e cuidados médicos para as crianças (Classe 35).Serviços 

filantrópicos, nomeadamente, doações de medicamentos; forneci-

mento de notícias online e informação sobre saúde e cuidados 

médicos para crianças (Classe 44). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 CHILDREN WITHOUT WORMS 

00002585/2014/ME/MS 

35 e 44  

JOHNSON & JOHNSON, 

 

Americana 

One  Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey 08933, E.U.A 

 

 

Comercial e industrial 

10/12/2014 

Abaixo Listados 

Promoção de consciência pública relativamente à necessidade de 

saúde e cuidados médicos para as crianças (Classe 35).Serviços filan-

trópicos, nomeadamente, doações de medicamentos; fornecimento de 

notícias online e informação sobre saúde e cuidados médicos para 

crianças (Classe 44). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002587/2014/MN/MS 

42 

IHABA- Investments and Advisory Servi-

ces, SA.,  

Cabo-Verdiana 

Palmarejo, Avenida de São Vicente nº 25, 

Cidade da Praia, Cabo Verde  

 

Comercial  

01/12/2014 

Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concep-

ção a eles referentes (Classe 42). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

0000002588/2006/ME/MP 

3  

Indasa – Indústria de Abrasivos, S.A. 

Portuguesa 

Zona Industrial de Aveiro, Lote 46, Taboei-

ra, 3800-55 

Aveiro, Portugal  

 

 

Comercial e Industrial  

15/06/2006 

Lixas em papel, lixas em pano, lixas em 

fibra vulcanizada, abrasivos flexíveis e 

abrasivos rígidos (Classe 03). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002590/2014/ME/MP 

09 

PROSONIC- PRODUTOS DE IMAGEM E 

COMUNICAÇÃO S.A.,  

 

Portuguesa 

Rua Rui Teles Palhinha, n.º 3, Leião, 2744-

015, Porto Salvo, Caiscais, Portugal 

 

Comercial  

10/12/2014 

Abaixo Listados 

PROSONIC 

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controle (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou das imagens; suporte 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 (Classe 9). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002592/2014/ME/MP 

25  

Gousson- Consultadoria E Marketing 

S.R.L.,  

Italiana 

Strada Settecamini 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo,  

ITALIA 

Industrial e Comercial  

10/11/2014 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002593/2014/ME/MP 

25  

Interbasic Holding S.R.L.,  

 

Italiana 

Strada Settecamini 116, 63811 

Sant’Elpidio A Mare, Fermo, ITALIA 

 

Industrial e Comercial  

10/11/2014 

Abaixo Listados 

00002591/2014/ME/MP 

05 

BIAL- Portela & Cª. S.A.,  

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 

4745-457, São Mamede do Coronado, 

Portugal.  

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias dieté-

ticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; Suple-

mentos alimentares para humanos e animais; Emplastros, material 

para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para impressões 

dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição de animais 

nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 5). 

casacos de couro; jaquetas de couro; calças de couro; saias de 

couro; tops de couro; capas de chuva de couro; casacos compri-

dos de couro; cintos de couro; suspensórios de couro para vestu-

ário; cintos; fatos; jaquetas acolchoadas; jaquetas; casacos acol-

choados; camisolas de malha; calças; calças de ganga; saias; 

vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; 

pulloveres; camisas; 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; cami-

sas; camisas aloha; sweatshirts; camisolas interiores; polos; bodi-

es; blazers; calções; calções de desporto; sapatos; calçado des-

portivo; chinelos; galochas; sapatos de salto raso; sapatos de 

couro; sapatos de borracha; galochas; sapatos de golfe; 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 sapa-

tos e botas; pontas para calçado; sapatos de chuva; sapatos de 

pista de corrida; sapatos de trabalho; sapatos de palha; sapatos de 

ginástica; botas; botas de esqui; botins; botas árticas; botas de 

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

sapatos handebol; sapatos ou sandálias de corda; sandálias; san-

dálias de banho; luvas de protecção contra o frio; luvas de couro; 

luvas; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria); chapéus e bonés de 

couro (Classe 25).  

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 ganga; saias; vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; pulloveres; camisas; 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 ho-

mem; camisas; camisas aloha; sweatshirts; camisolas interiores; polos; bodies; blazers; calções; calções de desporto; sapatos; calçado despor-

tivo; chinelos; galochas; sapatos de salto raso; sapatos de couro; sapatos de borracha; galochas; sapatos de golfe; tamancos de madeira; sapa-

tos 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 anti-

derrapantes para sapatos e botas; pontas para calçado; sapatos de chuva; sapatos de pista de corrida; sapatos de trabalho; sapatos de palha; 

sapatos de ginástica; botas; botas de esqui; botins; botas árticas; botas de futebol; botas com atacadores; sapatos para hóquei em campo; sapa-

tos handebol; sapatos ou sandálias de corda; sandálias; sandálias de banho; luvas de protecção contra o frio; luvas de couro; luvas; chapéus e 

bonés; viseiras (chapelaria); chapéus e bonés de couro (Classe 25).  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002595/2014/ME/MP  

25 

TOD’S S.P.A.,  

Italiana 

Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant’Elpidio a 

Mare, Fermo, ITALIA  

 

Industrial e Comercial  

10/11/2014 

Abaixo Listados 

00002594/2014/ME/MP 

25 

TOD’S S.P.A.,  

 

Italiana 

Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant’Elpidio a 

Mare, Fermo, ITALIA  

 

Industrial e Comercial  

10/11/2014 

Abaixo Listados 

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 ma-

lha; calças; calças de ganga; saias; vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; pulloveres; camisas; t-shirts; blusas; sweaters; 

roupa interior; camisas interiores; designadamente roupa de dormir; roupões de banho; trajes de banho; negligés; fatos de banho; robes; cami-

sas de noite; vestidos de uma peça; vestidos de duas peças; vestidos de noite; xailes; lenços; laços; gravatas; fatos de homem; camisas; cami-

sas aloha; sweatshirts; camisolas interiores; polos; bodies; blazers; calções; calções de desporto; sapatos; calçado desportivo; chinelos; galo-

chas; sapatos de salto raso; sapatos de couro; sapatos de borracha; galochas; sapatos de golfe; 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; sapa-

tos de praia; palmilhas; solas para calçado; solado de calçado; acessórios de salto para sapatos e botas; acessórios antiderrapantes para sapatos 

e botas; pontas para calçado; sapatos de chuva; sapatos de pista de corrida; sapatos de trabalho; sapatos de palha; sapatos de ginástica; botas; 

botas de esqui; botins; botas árticas; botas de futebol; botas com atacadores; sapatos para hóquei em campo; sapatos handebol; sapatos ou 

sandálias de corda; sandálias; sandálias de banho; luvas de protecção contra o frio; luvas de couro; luvas; chapéus e bonés; viseiras 

(chapelaria); chapéus e bonés de couro (Classe 25).  

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 ganga; saias; vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; pulloveres; camisas; 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 interiores; polos; bodies; blazers; calções; calções de desporto; sapatos; calçado desportivo; chinelos; galochas; sapatos 

de salto raso; sapatos de couro; sapatos de borracha; galochas; sapatos de golfe; tamancos de madeira; sapatos náuticos; sapatos de basquete-

bol; 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 botas; pon-

tas para calçado; sapatos de chuva; sapatos de pista de corrida; sapatos de trabalho; sapatos de palha; sapatos de ginástica; botas; botas de es-

qui; botins; botas árticas; botas de futebol; botas com atacadores; sapatos para hóquei em campo; sapatos handebol; sapatos ou sandálias de 

corda; sandálias; sandálias de banho; luvas de protecção contra o frio; luvas de couro; luvas; chapéus e bonés; viseiras (chapelaria); chapéus e 

bonés de couro (Classe 25).  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002596/2014/ME/MP  

25 

TOD’S S.P.A.,  

 

Italiana 

Via Filippo Della Valle 1, 63811 Sant’Elpidio a 

Mare, Fermo, ITALIA 

 

Industrial e Comercial  

10/11/2014 

Abaixo Listaados 

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 ganga; saias; vestidos; casacos; sobretudos; capas; gabardinas; parkas; pulloveres; camisas; 

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 interiores; polos; bodies; blazers; calções; calções 

de desporto; sapatos; calçado desportivo; chinelos; galochas; sapatos de salto raso; sapatos de couro; sapatos de borracha; galochas; 

sapatos de golfe; 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 botas; pontas para calçado; sapatos 

de chuva; sapatos de pista de corrida; sapatos de trabalho; sapatos de palha; sapatos de ginástica; botas; botas de esqui; botins; 

botas árticas; botas de futebol; botas com atacadores; sapatos para hóquei em campo; sapatos handebol; sapatos ou sandálias de 

corda; sandálias; sandálias de banho; luvas de protecção contra o frio; luvas de couro; luvas; chapéus e bonés; viseiras 

(chapelaria); chapéus e bonés de couro (Classe 25).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002599/2014/ME/MP 

05  

BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas. (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002600/2014/ME/MP 

05  

BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457 São Mamede do Coronado, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 05). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002601/2014/ME/MP  

05  

BIAL – Portela & Cª., S.A., 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal.  

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002602/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457, 

São Mamede do Coronado, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

FOLIFER 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; Pro-

dutos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias dietéticas 

de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; Suplementos 

alimentares para humanos e animais; Emplastros, material para pen-

sos; Matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; 

Desinfetantes; Produtos para a destruição dos animais nocivos; Fungi-

cidas, herbicidas (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002603/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A., 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal.  

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002604/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457, 

São Mamede do Coronado, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéti-

cas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos alimentares para humanos e animais; Emplastros, material 

para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para impressões 

dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição dos animais 

nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 05). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002605/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal. 

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas. (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002606/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A., 

 

Portuguesa  

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457, 

São Mamede do Coronado, Portugal.  

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; Pro-

dutos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias dietéticas 

de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; Suplementos 

alimentares para humanos e animais; Emplastros, material para pen-

sos; Matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; 

Desinfetantes; Produtos para a destruição dos animais nocivos; Fungi-

cidas, herbicidas (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002607/2014/ME/MP  

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A., 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal.  

 

Industrial e Comercial  

01/21/2014 

 

Abaixo Listados 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

Produtos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias 

dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 

Suplementos alimentares para humanos e animais; Emplastros, 

material para pensos; Matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; Desinfetantes; Produtos para a destruição 

dos animais nocivos; Fungicidas, herbicidas (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; Pro-

dutos higiénicos para a medicina; Alimentos e substâncias dietéticas 

de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; Suplementos 

alimentares para humanos e animais; Emplastros, material para pen-

sos; Matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; 

desinfetantes; Produtos para a destruição dos animais nocivos; Fun-

gicidas, herbicidas (Classe 05). 

YODAFAR 

FOLICIL 

00002608/2014/ME/MP 

05 

BIAL – Portela & Cª., S.A., 

 

Portuguesa 

À Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-

457, São Mamede do Coronado, Portugal.  

 

Industrial e Comercial  

01/12/2014 

Abaixo Listados 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002609/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edin-

burgh, Scotland, EH12 9DT, Escócia.  

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas) (Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002610/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 

Scotland, EH12 9DT, Escócia. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) 

(Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002611/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edin-

burgh, Scotland, EH12 9DT, Escócia. 

Industrial e Comercial  

12/11/14  

Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas) (Classe 33).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

OBAN 

TALISKER STORM 

00002612/2014/ME/MP 

33  

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 

Scotland, EH12 9DT, Escócia. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) 

(Classe 33). 

CRAGGANMORE 

CARDHU 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002613/2014/ME/MP  

33 

DIAGEO BRANDS B.V., 

 

Holandesa 

Molenwerf 10-12, Amsterdam 1014BG, 

The Netherlands, Holanda. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas) (Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

TALISKER 
00002614/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED,. 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 

Scotland, EH12 9DT, Escócia. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cerve-

jas) (Classe 33).  

CIROC 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002615/2014/ME/MP 

33 

DIAGEO SCOTLAND LIMITED,. 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh, 

Scotland, EH12 9 DT, Escócia. 

 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das cerve-

jas) (Classe 33).  

THE SINGLETON 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002616/2014/ME/MP 

33  

DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

 

Escocesa 

Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edin-

burgh, Scotland, EH12 9DT, Escócia. 

Industrial e Comercial  

12/11/14 

Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas) (Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002617/2014/MN/MS 

41 e 43  

5ªl da Música, Lda. 

 

Cabo-Verdiana 

Av. Amílcar Cabral nr70 

 

Comercial  

08/12/2014  

Educação; formação; divertimento; ativida-

des desportivas e culturais (Classe 41). Ser-

viços de restauração (alimentação); aloja-

mento temporário. (Classe 43) 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002618/2014/ME/MP 

33  

INVER HOUSE DISTILLERS LIMITED 

 

Escocesa (Reino Unido)  

Moffat Distillery, Airdrie ML6 8PL, Reino 

Unido 

 

Industrial e Comercial  

10/12/2014 

Bebidas alcoólicas (excepto cerveja) 

(Classe 33).  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

DRUM MAJOR 

00002619/2014/ME/MP 

29, 30 e 32 

B.S.A., 

 

Francesa 

33 Avenue du Maine, Tour Maine Montpar-

nasse, 75015 – Paris, França 

 

Industrial e Comercial  

09/12/2014 

Abaixo Listados 

CAOL ILA 

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; charcutaria; croquetes; caviar; crustáceos, não vivos; frutas em conserva, congeladas e cozidas, 

cogumelos e legumes; polpa de fruta e saladas de fruta, saladas de vegetais, nozes preparadas; agárico (uma variedade de cogumelo), conser-

vas de carne, de peixe, de legumes e de frutas, doces, marmelada, compotas; gelatinas para alimentação; pólen preparado como produto ali-

mentar; extractos de algas para alimentação; grãos de soja em conserva para alimentação; proteína para consumo humano, consommés, sopas; 

sumos de legumes para cozinhar; ovos, leite, leite fermentado, leite em pó, manteiga, manteiga aromatizada, margarina, natas (produtos de 

leite), iogurtes, sobremesas à base leite, natas para sobremesa, iogurtes bebíveis, queijo, queijo para barrar, especialidades de leite e queijo, 

queijo derretido, bebidas de leite com predominância de leite, leite de soja, óleos e gorduras comestíveis, refeições cozinhadas com base nos 

produtos acima mencionados (Classe 29). Chá, cacau, chocolate; produtos de chocolate; infusões não medicinais; açúcar; adoçantes naturais; 

glucose para alimentação; arroz, tapioca e sagu, massas, sêmola; farinha e preparações feitas com cereais; batatas fritas (produtos de cereais); 

pão, pastelaria, bolos, pãezinhos, panquecas, tortas, tartes; farinha de soja; confeitaria; pipocas; gelo alimentar; mel; melaço; geleia real para 

consumo humano, não para fins medicinais; sementes de anis; estrela-de-anis; extracto de malte para alimentação; aromatizantes, excepto 

óleos essenciais; preparações aromáticas para alimentação; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); molhos 

para saladas; molho de tomate; maionese, temperos, agentes espessantes para cozinhar alimentos; algas (condimento); especiarias; ervas da 

horta em conserva (temperos); gelo para refrescar; sanduiches; pizzas; refeições rápidas à base de arroz; rolinhos primavera; sushis; tabule; 

tortilhas; tacos mexicanos; amaciadores de carne para uso doméstico; refeições cozinhadas à base dos produtos acima mencionados (Classe 

30). Águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas excepto cervejas, cerveja inglesa e cerveja preta (cervejas), bebidas com soro de 

leite, excepto cervejas, cerveja inglesa e cerveja preta (cerveja); bebidas não-alcoólicas facultativamente preparadas com leite excepto cerve-

jas, cerveja inglesa e cerveja preta (cerveja); bebidas isotónicas; limonadas; bebidas de fruta e sumos de fruta; sumos de tomate; bebidas e 

sumos de vegetais; xaropes para bebidas; preparações para fazer bebidas (excepto bebidas à base de chá, café ou cacau e bebidas de leite); 

pastilhas efervescentes e pós para bebidas gasosas; essências para fazer bebidas; preparações para fazer licores (Classe 32).  

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores: Vermelho, Dourado, Amarelo, Preto, Cinzento, Bege, Branco. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002623/2015/ME/MP 

9 

INTEL CORPORATION 

 

Americana 

2200 Mission College Boulevard, SANTA 

CLARA. California 95052-8119, EUA 

 

Industrial e Comercial  

12/01/2015 

Abaixo Listados  

INTEL REALSENSE 

Computadores; computadores de mão; mini-computadores; hardware de computador; software de computador; hardware e software de reco-

nhecimento de voz; software de conversão de discurso a texto; aplicações de software activadas por voz; software de reconhecimento de carac-

teres; software de computador na área da linguagem natural, discurso, orador, língua, reconhecimento de voz, e reconhecimento de impressão 

de voz; hardware e software para sistemas de câmara  3d usadas no seguimento ocular e reconhecimento gestual; aparelho de segurança elec-

trónica e aparelho de vigilância; software e hardware de segurança que utiliza tecnologia de seguimento ocular e gestual; telefones celulares; 

telefones móveis; telefones inteligentes; organizadores pessoais electrónicos de mão; aparelhos e dispositivos electrónicos de consumo; televi-

sores, reprodutores de música digitais, reprodutores de dvd, gravadores, creators e burners, dispositivos digitais pessoais, câmaras digitais e 

gravadores digitais, produtos de home theater, vídeojogos, drivers de áudio, drivers de vídeo, câmaras de vídeo; placas gráficas, unidades de 

processamento gráfico (gpu), chipsets gráficos, processadores visuais, co-processadores visuais, dispositivos de suporte, software, e hardware; 

software de computador para gestão de informação pessoal; software de gestão de base de dados; software de sincronização de base de dados; 

circuitos integrados; memórias de circuito integrado; chips de circuito integrado; conjuntos de chip de computador; processadores semicondu-

tores; chips de processador semicondutor; chips semicondutores; microprocessadores; placas de circuito impresso; circuitos impressos, placas 

de circuito integrado, placas de circuito impresso e placas de circuito impresso eléctrico; placas de circuito impresso electrónico; placas mãe 

de computador; memórias de computador; sistemas operativos; microcontroladores; processadores de dados; unidades centrais de processa-

mento  (cpu); dispositivos de memória semicondutores, memórias semicondutoras e unidades de memória semicondutoras; processadores pro-

gramáveis de software; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computador; placas de circuito de vídeo; placas de circuito de 

áudio; placas de circuito de áudio-vídeo; aceleradores de gráficos de vídeo; aceleradores de multimédia; processadores de vídeo; placas de 

vídeo processadores; memórias de dados; hardware de computador, chips de computador e microprocessadores optimizados para a vigilância 

da segurança electrónica; algoritmo de programas de software  para a operação e controlo dos computadores; software do sistema operativo do 

computador; sistemas operativos de computador; extensões do sistema de computador, ferramentas e utilitários na área de software de aplica-

ção para conectar computadores pessoais, redes, aparelho de telecomunicação e aplicações de rede global de computadores; telecomunicações 

computadorizadas e equipamento de rede constituída pelo software do sistema operativo; hardware e software de computador para aumentar e 

prover em tempo real a transferência, transmissão, recepção, processamento e digitalização da informação  gráfica de áudio e de vídeo; fir-

mware de computador; software do sistema operativo de computador, software utilitário de computador e outro software de computador usado 

para manter e operar sistemas de computador; instalações de computador; placas de memória; dispositivos de armazenamento, jump drives, 

flash drives e thumb drives; sistemas de segurança para o hardware e o software do computador, firewalls, hardware do servidor de acesso à 

rede para a criação e manutenção dos firewalls, rede privada virtual (vpn) hardware  de computador e software operativo do servidor para a 

criação e manutenção dos firewalls; software para assegurar a segurança das redes de computador; software para o controlo de acesso e segu-

rança; hardware e software de computador para ser usado na protecção das redes do computador do roubo de dados ou dano por usuários não 

autorizados; componentes para computadores; placas aceleradoras de voz de computador; voz de computador, dados, placas aceleradores de 

imagem e vídeo; placas de memória flash e cartões de memória flash; equipamento de telecomunicações e redes de computador, nomeadamen-

te sistemas de processamento e operativos; aparelho e instrumentos de telecomunicações, routers de computador, hubs, servidores e switches; 

hardware e software do computador para o desenvolvimento, manutenção, e uso de redes de computador de área local e alargada; caixas des-

codificadoras; dispositivos de controlo electrónico para a interface e controlo de computadores e computador global e redes de telecomunica-

ções com  transmissões de televisão e por cabo e equipamento; aparelho para testar e programar os  circuitos integrados; aparelho e dispositi-

vos de memória periférica de computador; servidores de computador de função fixa; hardware de rede de computador; hardware e software do 

computador para criar, facilitar, e gerir o acesso remoto para e comunicação com as redes de área local (lans), redes privadas virtuais (vpn), 

redes de área alargada (wans) e redes globais de computadores; router, switch, hub e servidor operativo de software; software e hardware de 

computador  para uso no fornecimento de acesso múltiplo a uma rede de informação de computador global para a busca, recuperação, transfe-

rência, manipulação e disseminação de uma ampla margem  de informação; ferramentas de software de computador para facilitar as aplicações 

de software a terceiros; hardware e software de computador para comunicações de rede sem fio;  publicações electrónicas descarregáveis como 

boletins informativos, livros, revistas, jornais, folhetos e documentos técnicos na área de electrónica, semicondutores, aparelhos e dispositivos 

electrónicos integrados, computadores, telecomunicação, entretenimento, telefonia, e telecomunicações com e sem fio; partes e acessórios 

estruturais  para todos os artigos mencionados anteriormente; manuais de instrução vendidos como uma unidade com os artigos mencionados 

anteriormente e manuais de instrução electrónicos descarregáveis de uma rede global de computadores, científica, náutica, geodésica, fotográ-

fica, cinematográfica, óptica, pesagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), aparelhos e instrumentos de salvamento e ensinamento; 

aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electricidade; aparelho para gra-

var, transmitir ou reproduzir o som ou as imagens; suporte magnético de dados, discos de gravação; discos compactos, dvds e outros meios de 

gravação digital; mecanismos para aparelhos que funcionam com moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento de proces-

samento de dados, computadores; software de computador; extintores (Classe 9). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002624/2014/MN/MS 

35, 36 e 43 

BIKINI BEACH, SA 

 

Cabo-Verdiana 

Rua 1º de Junho, Edifício Bazamore, n.º 

17, Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde 

 

Comercial  

26/11/2014 

Abaixo Listados 

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração co-

mercial; trabalhos de Escritório (Classe 35); Seguros, Negócios 

Financeiros, Negócios Monetários, Negócios Imobiliários 

(Classe 36); Serviços de Restauração (Alimentação), alojamento 

temporário (Classe 43) 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores: Dark 

Black; Pink; White. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002625/2014/MN/MS 

35, 36 e 43 

BIKINI BEACH, SA 

 

Cabo-Verdiana 

Rua 1º de Junho, Edifício Bazamore, n.º 17, 

Santa Maria, Ilha do Sal, Cabo Verde 

 

Comercial  

26/11/2014 

Abaixo Listados 

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; 

trabalhos de Escritório (Classe 35); Seguros, Negócios Financeiros, 

Negócios Monetários, Negócios Imobiliários (Classe 36); Serviços de 

Restauração (Alimentação), alojamento temporário (Classe 43) 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores: Dark Black; 

Pink; White. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002627/2014/ME/MP&S 

9,35,36 e 42 

PAYPAL, INC  

 

Americano 

2065 Hamilton Ave., San Jose,  

Califórnia  95125, U.S.A 

 

Industrial e Comercial  

28/11/2014 

Abaixo Listados 

Software informático para processar pagamentos electrónicos e para transferir fundos de e para outras pessoas; software de autenticação para 

controlar o acesso a e comunicações com computadores e redes informáticas; cartões de crédito e cartões de pagamento magneticamente codi-

ficados (Classe 9). Promover os bens de outros, nomeadamente, fornecer informações relativamente a descontos, cupões, reduções, vales e 

ofertas especiais para os bens de outros; promover os bens e serviços de outros ao fornecer ligações com hipertexto para os websites de ou-

tros; promover os bens e serviços de outros ao fornecer um website com ligações para os websites de retalho online de outros; serviços de 

consultoria de negócios no sector dos pagamentos online; gerir e acompanhar cartões de crédito, cartões de débito, ACH, cartões pré-pagos, 

cartões de pagamentos e outras formas de transacções de pagamentos através de redes de comunicação electrónicas para fins de negócios; 

gestão de informações empresariais, nomeadamente, comunicação electrónica de analíticos de negócios relativos ao processamento de paga-

mentos, autenticação, acompanhamento e facturação; gestão de negócios, nomeadamente, a optimização de pagamentos para os negócios 

(Classe 35). Serviços financeiros, nomeadamente, a transferência de fundos electrónicos; liberação e reconciliação de transacções financeiras; 

fornecer uma grande variedade de serviços de pagamento e financeiros, nomeadamente serviços de cartões de crédito, emissão de cartões de 

crédito e linhas de crédito, processamento e transmissão de facturas e pagamentos das mesmas, serviços de pagamento de facturas com entre-

ga de pagamento garantida e corretagem dos fundos do mercado monetário, tudo realizado através de uma rede de comunicações global; ser-

viços de processamento de transacções de cartões de crédito e cartões de débito; reembolso de fundos para itens em litígio no sector das com-

pras de pagamentos electrónicos; fornecer serviços de protecção de compras para bens e serviços comprados por outros através de uma rede 

informática global e redes sem fios; serviços de processamento de transacções de cartões de crédito; serviços de crédito, nomeadamente forne-

cer serviços de contas de crédito rotativo; serviços de pagamento de facturas; fornecimento de serviços de pagamentos móveis electrónicos 

para outros; serviços de processamento de pagamentos e cartões de crédito; processamento de pagamento electrónico de divisas; serviços de 

processamento de pagamentos, nomeadamente fornecer serviços de processamento de transacções de moeda virtual para outros (Classe 36). 

Fornecer a utilização temporária de software online não transferível para processar pagamentos electrónicos; fornecer a utilização temporária 

de software de autenticação online não transferível para controlar o acesso a, e comunicações com computadores e redes informáticas (Classe 

42). 

Reivindicação de prioridade: r eivindicam-se a prioridade da marca com base no seu registo nos Estados Unidos da America datado de 28 

de Abril de 2014 com o número 86/264,543 

Reivindicação de cores: reivindica-se as cores azul média e azul claro como características essenciais e distintivas da marca 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002628/2014/ME/MS 

38 e 41 

APPLE INC. 

 

Americana 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

U.S.A.  

Comercial 

06/05/14 

Abaixo Listados 

ITUNES RADIO 

Telecomunicações; serviços de telecomunicações e de comunicações; comunicações por computador, intercomunicações informáti-

cas; serviços de telex, de telegramas e telefónicos; serviços de recolha e transmissão de fax e mensagens; transmissão de dados e 

informações através de meios electrónicos, informáticos, por cabo, rádio, teleimpressora, correio electrónico, telecopiadora, televi-

são, microondas, feixes de laser, comunicações de satélites ou comunicações electrónicas; fornecimento de telecomunicações sem 

fios através de redes de comunicações electrónicas; transmissão de dados e documentos através da Internet ou outras redes de 

comunicação electrónica; serviços de correio electrónico; distribuição de mensagens por transmissão electrónica; serviços de trans-

missão digital de mensagens sem fios, de telemensagem e serviços de correio electrónico, incluindo serviços que permitem ao utili-

zador enviar e/ou receber mensagens através de uma rede de dados sem fios; aluguer de aparelhos de comunicação e caixas de 

correio electrónico; serviços de notícias eletrónicos; fornecimento de boletins electrónicos em linha para a transmissão de mensa-

gens entre utilizadores de computadores; serviços de acesso a telecomunicações; fornecimento de acesso por telecomunicações a 

sítios da Internet; fornecimento de acesso por telecomunicações e ligações a bases de dados informáticas e a directórios através da 

Internet e outras redes de comunicações electrónicas; fornecimento de acesso a bases de dados pesquisáveis em linha de conteúdos 

de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia; fornecimento de acesso por telecomunicações a redes de comunicações electró-

nicas com meios de identificação, localização, agrupamento, distribuição e gestão de dados e ligações a servidores informáticos de 

terceiros, processadores informáticos e utilizadores de computadores; fornecimento de acesso a sítios Web de redes sociais; serviços 

de comunicações, nomeadamente a correspondência de utilizadores para transferência de gravações de música, vídeo e áudio atra-

vés de redes de comunicações; fornecimento de acesso por telecomunicações a redes de comunicações electrónicas para a transmissão ou 

recepção de conteúdo de áudio, vídeo ou multimédia; transmissão de conteúdo digital de áudio, vídeo e multimédia através de telecomunica-

ções; transmissão electrónica de ficheiros de áudio e vídeo através de redes informáticas e outras redes de comunicações; emissões de áudio; 

emissões de vídeo; difusão ou transmissão de programas de radio ou de televisão; difusão ou transmissão de conteúdos de vídeo através de 

uma rede informática mundial; transmissão contínua de conteúdos de vídeo através de uma rede informática mundial; transmissão contínua de 

conteúdos de áudio através de uma rede informática mundial; serviços de difusão pela Web; transmissão continua de musica, filmes, progra-

mas de televisão, notícias, actualidades, notícias de divertimento, e programas de desporto a utilizadores em linha através de uma rede de 

comunicação; serviços de informações, de assessoria e de consultoria relacionados com os todos os serviços atrás referidos (Classe 38). Servi-

ços de educação e de divertimento; distribuição de programas de áudio, de vídeo, filmes cinematográficos, e programas de televisão; serviços 

de educação, ensino e formação baseada em computador; fornecimento de jogos de computador em linha; serviços de edição electrónica; for-

necimento de conteúdo de áudio, vídeo e multimédia pré-gravado através de redes com e sem fios; fornecimento de conteúdo de áudio, vídeo 

e multimédia pré-gravado com base nas preferências dos consumidores através da Internet e outras redes electrónicas e de comunicação; ser-

viços de divertimento e de educação, nomeadamente, fornecimento de um sítio Web e de bases de dados contendo publicações electrónicas 

relacionadas com divertimento e educação, conteúdo de áudio, conteúdo de vídeo, software para computadores, jogos de computadores, e 

outro conteúdo multimédia; fornecimento de informação educativa e de entretenimento; organização e realização de espectáculos ao vivo, 

eventos desportivos, e eventos culturais; organização e realização de exposições, mostras, apresentações, workshops, palestras, seminários, 

formação e conferências de caracter educativo e entretenimento; serviços de reserva e marcação de bilhetes para eventos de entretenimento, 

desportivos e culturais; fornecimento de informações, aconselhamento, notícias, críticas e comentários sobre eventos de entretenimento, de 

desporto e culturais; serviços de entretenimento, nomeadamente, o fornecimento de programas de radio e de televisão em linha, apresentando 

musica e entretenimento, actualidades, notícias, notícias sobre entretenimento, programas relacionados com entretenimento sob a forma de 

vídeos de espectáculos musicais, e jogos de computador em linha, todos distribuídos aos utilizadores através de uma rede de comunicação; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos (Classe 41). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002629/2014/ME/MP&S 

7, 11, 12 e 37 

CATERPILLAR (NI) LIMITED 

 

Britânica 

Old Glenarm Road, BT40 1EJ Larne, Great  

Britain (Grã-Bretanha) 

Industrial e Comercial  

15/12/14 

Abaixo Listados 

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excep-

ção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas, com excepção dos acionados manualmente; chocadeiras para ovos; distribui-

dores automáticos; motores, com excepção dos motores para veículos terrestres; uniões e correias de transmissão, com excepção das que são 

para veículos terrestres; máquinas a vapor, motores a diesel; bombas; alternadores; rampas de carga; geradores de corrente, geradores de eletri-

cidade; cabos de comando para motores ou geradores; mecanismos de controlo e comutação de motores ou geradores e peças sobresselentes 

para os mesmos; comandos hidráulicos para motores ou geradores;  comandos pneumáticos para motores ou geradores; bombas de combustí-

vel e sistemas de armazenamento e distribuição de combustível para motores de combustão interna (Classe 7). Aparelhos para iluminação, 

aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias; sistemas de arrefe-

cimento, nomeadamente radiadores, sopradores e ventoinhas de arrefecimento; geradores de acetileno, geradores de gás; torres de iluminação 

móveis, aquecedores eléctricos portáteis, fornalhas eléctricas, permutadores de calor, geradores de vapor (Classe 11). Veículos; aparelhos de 

locomoção por terra, por ar ou por água; tratores e motores de tratores; camiões de transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus 

para rodas para veículos; rodas; carris para veículos; camiões; camiões basculantes; veículos terrestres equipados com aparelhos de carga, de 

compactação, de colocação de condutas e de nivelamento; válvulas de pneus; silenciadores; tampões de escapes; panelas de escape; radiadores 

e tampões de radiadores; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; uniões; bombas de ar; buzinas; espelhos; guarda-lamas, palas de pro-

tecção contra a lama, guarda-salpicos, palas de protecção contra salpicos; assentos e cintos para assentos; limpa pára-brisas e escovas de limpa 

pára-brisas, aparelhos antiderrapantes; correntes antiderrapantes; travões de veículos; guarnições de travões para veículos; economizadores de 

combustíveis; escapes; aparelhos hidráulicos para veículos terrestres; coberturas para veículos; partes e acessórios para todos os produtos su-

pracitados; partes e acessórios incluídos na classe 12 para veículos terrestres, máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem (Classe 12). 

Construção; reparações; serviços de instalação; reparação, manutenção, recondicionamento e serviços de conservação de motores, geradores, 

equipamento de geração de energia, unidades de controlo e comutação; reparação, manutenção e serviços de conservação de peças, acessórios 

ou componentes para motores, geradores,  equipamento de geração de energia e unidades de controlo (Classe 37). 

Reivindicação de cores: reivindica-se as cores azul e branco. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002630/2014/ME/MP&S 

7, 11, 12 e 37 

CATERPILLAR (NI) LIMITED 

Britânica  

Old Glenarm Road, BT40 1EJ Larne,  

Great Britain (Grã-Bretanha)  

 

Industrial e Comercial 

15/12/14 

Abaixo Listados 

FG WILSON 

Máquinas e máquinas-ferramentas; motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com excep-

ção das que são para veículos terrestres); instrumentos agrícolas, com excepção dos acionados manualmente; chocadeiras para ovos; distribui-

dores automáticos; motores, com excepção dos motores para veículos terrestres; uniões e correias de transmissão, com excepção das que são 

para veículos terrestres; máquinas a vapor, motores a diesel; bombas; alternadores; rampas de carga; geradores de corrente, geradores de eletri-

cidade; cabos de comando para motores ou geradores; mecanismos de controlo e comutação de motores ou geradores e peças sobresselentes 

para os mesmos; comandos hidráulicos para motores ou geradores;  comandos pneumáticos para motores ou geradores; bombas de combustível 

e sistemas de armazenamento e distribuição de combustível para motores de combustão interna (Classe 7). Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias; sistemas de arrefecimento, 

nomeadamente radiadores, sopradores e ventoinhas de arrefecimento; geradores de acetileno, geradores de gás; torres de iluminação móveis, 

aquecedores eléctricos portáteis, fornalhas eléctricas, permutadores de calor, geradores de vapor (Classe 11). Veículos; aparelhos de locomoção 

por terra, por ar ou por água; tratores e motores de tratores; camiões de transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus para rodas 

para veículos; rodas; carris para veículos; camiões; camiões basculantes; veículos terrestres equipados com aparelhos de carga, de compacta-

ção, de colocação de condutas e de nivelamento; válvulas de pneus; silenciadores; tampões de escapes; panelas de escape; radiadores e tampões 

de radiadores; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; uniões; bombas de ar; buzinas; espelhos; guarda-lamas, palas de protecção con-

tra a lama, guarda-salpicos, palas de protecção contra salpicos; assentos e cintos para assentos; limpa pára-brisas e escovas de limpa pára-

brisas, aparelhos antiderrapantes; correntes antiderrapantes; travões de veículos; guarnições de travões para veículos; economizadores de com-

bustíveis; escapes; aparelhos hidráulicos para veículos terrestres coberturas para veículos; partes e acessórios para todos os produtos supracita-

dos; partes e acessórios incluídos na classe 12 para veículos terrestres, máquinas agrícolas e máquinas de terraplanagem (Classe 12). Constru-

ção; reparações; serviços de instalação; reparação, manutenção, recondicionamento e serviços de conservação de motores, geradores, equipa-

mento de geração de energia, unidades de controlo e comutação; reparação, manutenção e serviços de conservação de peças, acessórios ou 

componentes para motores, geradores,  equipamento de geração de energia e unidades de controlo (Classe 37). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002633/2014/ME/MP&S 

22 e 41 

Purdue Research Foundation 

 

Americana 

1281 Win Hentschel Blvd., West Lafayette, 

IN 47906, U.S.A 

Industrial e Comercial 

12/03/14 

Abaixo Listados 

Sacos de acondicionamento para uso agrícola, por exemplo, sa-

cos para acondicionar colheita (Classe 22). Serviços educativos, 

por exemplo, oferecer aulas, seminários, workshops, aulas parti-

culares e orientação nas áreas de ciências agrícolas, negócios 

agrícolas, produção de colheita e acondicionamento de colheita 

(Classe 41). 

Reivindicação de prioridade: r eivindica-se a prioridade com 

base no registo da marca nº 86/099,434 efectuado nos Estudos 

Unidos da América em 23 de Outubro de 2013. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002641/2015/MN/MS 

44 

Lavandaria Superlimpo 

 

Cabo-verdiana 

Palmarejo, Praia, Cabo Verde 

 

Industrial e Comercial 

15/01/2015 

 

Cuidados de higiene, limpeza, lavagem, seca-

gem e engomagem de roupas, estofos e simi-

lares, importação e comercialização a grosso 

e a retalho, de produtos de higiene e limpeza, 

detergentes, materiais e produtos de beleza. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002642/2015/MN/MS 

40 

Ecopet, Lda. 

 

Cabo-Verdeana 

Palmarejo- Código postal 254-A ASA 

Cidade da Praia, Cabo Verde 

Industrial e comercial 

15/01/15 

 

Recolha, tratamento de materiais, recicla-

gem de resíduos sólidos de Cabo Verde 

(Classe 40). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002643/2015/MN/MP 

29 e 30 

Zott SE & Co. KG 

 

Alemã 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Alemanha 

 

Industrial e comercial 

16/01/15 

Abaixo Listados 

ZOTTIS 

Leite, laticínios, nomeadamente leite de consumo, leite fermentado, 

leitelho; iogurte, iogurte de frutas, iogurte de chocolate ou cacau; 

bebidas de leite mistas não alcoólicas (com predominância de leite), 

kefir, creme, requeijão, requeijão com frutas e ervas; sobremesas 

compostas essencialmente por leite e aromatizantes com gelatina 

e/ou amigo como aglutinantes; manteiga, manteiga concentrada, 

queijo e preparações de queijo, leite e pó de soro de leite enquanto 

géneros alimentícios, iogurte dietético para fins não médicos 

(Classe 29). Pudins, sorvete, pó para gelado (Classe 30). 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

78 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002644/2013/ME/MP&S 

09, 38 e 41 

TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATI-

ON, 

Americana 

10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 

90035 U.S.A  2200 

Industrial e Comercial  

27/12/2013 

Abaixo Listado 

Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de análise, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesar, medição, sinalização, verificação 

(supervisão), salvamento de vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou 

controlo de eletricidade; aparelhos para gravar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos de gravação; 

discos compactos, DVD e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas registadoras, máquinas de 

cálculo, equipamento de processamento de dados, computadores; software informático; aparelhos de extinção de incêndios; aplicações de soft-

ware móvel transferíveis para dispositivos de comunicação móvel para utilização na distribuição de vídeos digitais, ficheiros de vídeo, jogos de 

vídeo e conteúdo multimédia; programas de televisão transferíveis e gravações áudio e de vídeo de entretenimento, notícias, música, tecnologia, 

tempo, desportos e artes; tons de chamada transferíveis, toques, gráficos, papel de parede, jogos e música através de dispositivos sem fios e em 

rede informática global; CD, CD-ROM, DVD e cartões de memória flash pré-gravados com entretenimento, notícias, música, tecnologia, tem-

po, desportos e artes; publicações eletrónicas, nomeadamente livros, revistas, manuais e panfletos com entretenimento, notícias, música, tecno-

logia, tempo, desportos e artes gravados em meios multimédia; tapetes para rato; teclados; óculos, nomeadamente óculos de leitura e armações 

de óculos; gravações de sons musicais transferíveis; ímanes decorativos (Classe 9). Telecomunicações; difusão de programas de televisão e 

serviços de transmissão televisiva; serviços de transmissão de rádio (Classe 38). Educação; prestação de formação; entretenimento; atividades 

desportivas e culturais; produção e distribuição de programas televisivos, filmes de cinema e entretenimento audiovisual; serviços de entreteni-

mento na natureza de programação televisiva; fornecer informações online no setor da televisão, filme de cinema e entretenimento de vídeo 

através da Internet; fornecer entretenimento televisivo, de filmes de cinema e vídeo através de dispositivos de comunicação sem fios; serviços 

de entretenimento na natureza de vídeos e imagens não transferíveis com programas televisivos e entretenimento transmitido pela Internet e 

redes de comunicação sem fios; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecer jogos de computador online; revistas online, nomeada-

mente blogues com informações pessoais e opiniões; organização de eventos de entretenimento e culturais; entretenimento na natureza de con-

cursos, competições e jogos (Classe 41). 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002646/2014/ME/MP 

12 

NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 

( também com o nome comercial de NISSAN 

MOTOR CO., LTD) 

Japonesa  

No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-

shi, Kanagawa-ken, Japão 

Industrial e Comercial  

14/01/2015 

Abaixo Listados 

FOX SPORTS 

KICKS 

Motores principais para veículos terrestres (não incluindo as “suas partes”); eixos ou fusos [para veículos terrestres]; rolamentos [para veícu-

los terrestres]; dispositivos de acoplamento ou conectores [para veículos terrestres]; transmissões para veículos terrestres; amortecedores [para 

veículos terrestres]; molas [para veículos terrestres]; travões [para veículos terrestres]; motores de corrente alternada ou motores de corrente 

contínua para veículos terrestres (não incluindo "as suas partes"); veículos automóveis e suas peças e acessórios; veículos elétricos e suas 

partes e acessórios; veículos movidos a células de combustível e suas peças e acessórios (Classe 12). 

Reivindicação de prioridade: r eivindicam-se a prioridade da marca com base no seu registo no Japão datado de 25 de Julho de 2014 com o 

número 2014-062335 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002647/2014/MN/MP&S 

3, 35e 36 

GLOBAL MONEY TRANSFER CABO 

VERDE  ( GMT Cabo Verde S.A) 

Cabo- Verdiana 

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

Prédio IFH, Comunidade Europeia, CP nº 

128, Cidade da Praia, Cabo Verde 

Comercial  

21/01/15  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002650/2015/ME/MP 

12 

HYUNDAI MOTOR CAMPANY., 

 

Coreano  

12, Heolleung-Ro, Seocho-Gu, Seaul, (137-

938), República da Coreia. 

 

Comercial e Industrial  

22/01/2015 

Abaixo Listados 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002649/2015/MN/MS 

35 

SALDO + LDA., 

 

Cabo-verdiana 

Palmarejo- Código postal 254-A ASA 

Cidade da Praia, Cabo Verde  

Comercial  

15/01/2015 

Gestão de negócios comerciais, administra-

ção comercial, trabalhos de escritório con-

tabilidade, gestão financeira, consultoria e 

auditoria (Classe 35). 

CRETA 

NU LEVÁ CABO VERDE PA FRENTI 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, 

dentífricos (Classe 3). Publicidade; gestão e negócios comerciais; 

administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Segu-

ros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliá-

rios (Classe 36). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002648/2015/MN/MS 

41 

SOCIEDADE CABOVERDIANA DE 

COACHING., 

Cabo-verdiana  

Palmarejo – Código postal 254-A ASA 

Cidade da Praia, Cabo Verde  

 

Comercial  

15/01/2015  

Coaching, formação profissional, consulto-

ria e actividades de investigação (classe 

41). 

Automóveis; partes e acessórios para automóveis; pneus para rodas 

de veículos; tubos para rodas de pneus; amortecedores de suspen-

são para veículos; dispositivos de travagem para veículos; transmis-

sões e engrenagens para veículos terrestres; rolamentos para veícu-

los terrestres; uniões para veículos terrestres; fusões; veículos pesa-

dos; carros de despejo; autocarros; camiões; carros de passageiros 

[automóveis]; carros para mais de 7 passageiros; engrenagens para 

mudança de velocidades para veículos terrestres; transmissões para 

veículos terrestres; motores de automóveis (Classe 12). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00002651/2014/ME/MP 

33 

E. & J. Gallo Winery 

 

Americana 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, Cali-

fornia 95354, United States of America. 

Industrial e Comercial 

11/02/14 

 

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) 

(Classe 33).  

TISDALE 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002652/2014/ME/MP 

33  

E. & J. Gallo Winery 

 

Americana 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, California 

95354, United States of America. 

 

Industrial e Comercial 

11/02/14 

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 

33). 

FIVE OAKS 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002656/2015/ME/MP&S  

9, 42 

SNAPCHAT, INC.,  

 

Americana 

63 Market Street, Venice, California, 90291, 

E.U.A., 

Industrial e Comercial  

12/01/2015 

Abaixo Listados 

Software de computador descarregável para alterar a aparência e permitir a transmissão de fotografias; software de computador para recolha, 

edição, organização, alteração, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informações; software de computador para uso como interfa-

ce de programação de aplicativos (api); software de computador sob a forma de interface de programação de aplicativos (api) para software de 

computador que presta serviços em linha para redes sociais, para a criação de aplicativos de redes sociais e para permitir a recuperação, carre-

gamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; software de computador para permitir o carregamento, descarregamento, acesso, envio 

de mensagens, exibição, marcação, transmissão, ligação, partilha ou de outra forma fornecer meios de comunicação ou de informação electró-

nicos através de redes informáticas e de comunicação; software de computador para transmissão de conteúdos de meios de comunicação audio-

visuais por meio de uma rede informática mundial e para dispositivos electrónicos móveis e digitais; aplicação de software de computador para 

o processamento de pagamentos electrónicos de e para terceiros que podem ser descarregados a partir de uma rede informática mundial (Classe 

9). Fornecimento de um site que oferece aos utilizadores a possibilidade de carregar fotografias; serviços informáticos, designadamente, forne-

cimento de um site interactivo apresentando uma tecnologia que permite aos utilizadores a gestão em linha das suas fotografias e contas de 

redes sociais; fornecimento de uso temporário em linha de software não descarregável para alterar a aparência e permitir a transmissão de foto-

grafias; serviços de partilha de ficheiros, designadamente, fornecimento de um site apresentando tecnologia que permite aos utilizadores carre-

gar e descarregar ficheiros electrónicos; alojamento de instalações web em linha para terceiros para a gestão e partilha de conteúdos em linha; 

fornecimento de informações a partir de índices e bases de dados de informação pesquisáveis; fornecimento de motores de busca para obtenção 

de dados através de redes de comunicações; serviços informáticos, designadamente, criação de comunidades virtuais para utilizadores regista-

dos para participar em discussões e se envolver na rede social, de negócios e de comunidade; serviços informáticos, designadamente, aloja-

mento de instalações web em linha para terceiros para a organização e realização de reuniões, eventos e debates interactivos, através de redes 

de comunicação; serviços de fornecedor de serviços de aplicativos (asp), designadamente, alojamento de aplicativos de software de computa-

dor de terceiros; fornecedor de serviços de aplicativos (asp) apresentando software para permitir ou facilitar o carregamento, descarregamento, 

transmissão, publicação, exibição, ligação, partilha ou de outra forma o fornecimento de meios de comunicação ou de informação electrónicos 

através de redes de comunicações; fornecimento de um site apresentando tecnologia que permite aos utilizadores a criação em linha de perfis 

pessoais com informações de redes sociais; fornecimento de informações sobre temas de interesse geral a partir de índices e bases de dados de 

informações pesquisáveis, incluindo texto, documentos electrónicos, bases de dados, gráficos e informações audiovisuais, em redes de compu-

tadores e de comunicação, designadamente, fornecimento de motores de busca para a internet; fornecimento de utilização temporária de aplica-

ções de software não descarregáveis para redes sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens fotográfi-

cas, textos, gráficos e dados; serviços de computador sob a forma de páginas web personalizadas apresentando informações definidas pelo 

utilizador ou especificadas pelo utilizador, perfis pessoais, áudio, vídeo, imagens fotográficas, textos, gráficos e dados; alojamento de conteú-

dos digitais na internet (Classe 42). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00002657/2014/MN/MP 

25 

Isabel Mesquitela 

Cabo- Verdiana  

 

Rua Figueira da Foz, nº 66-Meio de  

Achada- Praia, Cabo Verde 

 

Industrial e Comercial  

24/09/2014 

 

Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25). 

Reivindicação de cores: reivindica-se as cores: preto  pantone– 

process Black C dourado– pantone– 871U. 

Reivindicação de prioridade: r eivindica-se a prioridade da marca com base no registo nº 86335306 efectuado no dia 11 de Julho de 2014 nos 

Estados Unidos da América. A reivindicação de prioridade aplica-se unicamente aos produtos da classe 9. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002658/2015/ME/MP 

29 e 30 

Zott SE & Co. KG 

 

Alemã 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Alemanha 

 

Industrial e Comercial 

16/01/15  

Abaixo Listados 

MONTE  

Produtos lácteos, nomeadamente leite de consumo, excluindo 

especificamente o leite coalhado e leitelho; bebidas de leite mis-

tas não alcoólicas (com predominância de leite), sobremesas 

compostas essencialmente por leite e especiarias com gelatina 

e/ou amigo como aglutinantes (Classe 29). Pudins, sorvetes, pós 

para gelado, bolos e doces de longa duração, especialmente bo-

los e waffles acabados, todos os bens supracitados possivelmente 

contendo chocolate e/ou com sabor a chocolate (Classe 30). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002659/2015/ME/MP 

12  

HONDA MOTOR CO., LTD 

 

Japonesa 

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

Tokyo 107-8556 Japão  

 

Industrial e Comercial  

21/01/2015 

Veículos; aparelhos de locomoção por terra, 

por ar ou por água; e peças e acessórios para 

os produtos acima mencionados (Classe 12) 

CIVIC 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002661/2014/ME/MP 

33 

E. & J. Gallo Winery 

 

Americana 

600 Yosemite Boulevard, Modesto, Califor-

nia 95354, United States of America. 

 

Industrial e Comercial 

11/02/14 

Bebidas alcoólicas (excepto cervejas) (Classe 

33). 

ANDRÉ 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002662/2015/MN/MS 

41 

Associação PORfesta 

 

Cabo-Verdiana 

Embaixada de Portugal, na Avenida OUA, 

Achada Santo António 

 

Comercial  

02/02/2015 

Educação, Formação; Divertimento, Activi-

dades desportivas e culturais (classe 41) 

PORFESTA 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002660/2015/ME/MP 

5, 29 e 30 

Zott SE & Co. KG  

 

Alemã 

Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, 

Alemanha 

 

Industrial e Comercial 

16/01/15 

A Frente Listados  

ZOTT 

Preparações farmacêuticas e veterinárias; alimentos para bebés, 

alimentos moídos para bebés; fórmulas alimentares para crianças; 

farinha láctea para bebés (Classe 05). Leite, laticícios, nomeada-

mente leite de consumo, leite fermentado, leitelho; iogurte, iogurte 

de frutas, iogurte de chocolate ou cacau; bebidas de leite mistas 

não alcoólicas (com predominância de leite), kefir, creme, requei-

jão, requeijão com frutas e ervas; sobremesas compostas essenci-

almente por leite e aromatizantes com gelatina e/ou amigo como 

aglutinantes; manteiga, manteiga concentrada, queijo e prepara-

ções de queijo, leite e pó de soro de leite enquanto géneros ali-

mentícios, iogurte dietético para fins não médicos (Classe 29). 

Pudins, sorvete, pó para gelado (Classe 30) 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002663/2015/ME/MP&S 

12, 35 e 37 

HONDA MOTOR CO., LTD 

 

Japonesa 

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

Tokyo 107-8556 Japão 

 

Comercial e Industrial 

30/01/2015 

Abaixo Listados 

Automóveis; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou 

por água; e peças e acessórios para os produtos acima mencionados 

(classe 12); Serviços de venda a retalho ou por grosso para auto-

móveis; publicidade; gestão de negócios comerciais; administração 

comercial; trabalhos de escritório (classe 35); Conservação ou 

reparação de automóveis; construção; reparação; serviços de insta-

lação (classe 37). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002664/2015/ME/MP&S 

12, 35 e 37 

HONDA MOTOR CO., LTD 

Japonesa 

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

Tokyo 107-8556 Japão 

Comercial e Industrial  

30/01/2015 

Abaixo Listados 

Automóveis; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar 

ou por água; e peças e acessórios para os produtos acima mencio-

nados (classe 12); Serviços de venda a retalho ou por grosso para 

automóveis; publicidade; gestão de negócios comerciais; adminis-

tração comercial; trabalhos de escritório (classe 35); Conservação 

ou reparação de automóveis; construção; reparação; serviços de 

instalação (classe 37). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002665/2015/ME/MP&S 

12, 35 e 37 

HONDA MOTOR CO., LTD 

 

Japonesa 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome,  

Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japão 

 

Comercial e Industrial 

30/01/2015 

Abaixo Listados 

Automóveis; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar 

ou por água; e peças e acessórios para os produtos acima mencio-

nados (classe 12); Serviços de venda a retalho ou por grosso para 

automóveis; publicidade; gestão de negócios comerciais; adminis-

tração comercial; trabalhos de escritório (classe 35); Conservação 

ou reparação de automóveis; construção; reparação; serviços de 

instalação (classe 37). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002666/2015/ME/MS 

36  

Assicurazioni Generali S.P.A 

 

Italiana 

No. 2, Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste, 

ITÁLIA 

 

Comercial  

26/01/2015 

Abaixo Listados 

Seguros; Operações financeiras; Operações monetárias; Opera-

ções Imobiliárias; Subscrição de seguros contra acidentes; Agên-

cias de aluguer de alojamentos [propriedades imobiliárias]; Servi-

ços atuariais; Avaliação de antiguidades; Administração de imó-

veis; Organização de financiamento para projectos de construção; 

Avaliação de objecto de arte; Serviços de cauções; Negócios ban-

cários; Corretagem; Corretagem de créditos de carbono; Serviços 

de liquidação de negócios [assuntos financeiros]; Colocação de 

fundos; Colectas de beneficência; Serviços de verificação de che-

ques; Operações de compensação [câmbio]; Câmaras de compen-

sação [câmbio]; Agências de  

crédito; Serviços de cartões de crédito; Despachantes da alfândega; Serviços de cartões de débito; Serviços de aconselhamento em matéria de 

dívidas; Agências para a cobrança de dívidas; Depósito de valores; Operações  de câmbios; Serviços de fomento comercial [factoring]; Servi-

ços fiduciários; Análise financeira; Consultadoria financeira; Avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; Avaliação financeira da 

madeira na árvore; Avaliação financeira do grau de qualidade da lã; Informações financeiras; Administração financeira; Patrocínio financeiro; 

Serviços de financiamento; Seguros contra incêndios; Avaliações fiscais; Peritagens fiscais; Investimento em fundos; Transferência electrónica 

de fundos; Serviços de garantias; Subscrição de seguros de saúde; Serviços de financiamento de aluguer-compra [leasing]; Agências de alu-

guer de propriedades imobiliárias; Pagamentos por conta [prestações]; Agências de seguros; Consultadoria em seguros; Informações em segu-

ros; Subscrição de seguros; Emissão de cartões de crédito; Emissão de ordens de pagamento de valores; Emissão de cheques de viagem; Avali-

ação de joalharia; Arrendamento de explorações agrícolas; Arrendamento de bens imobiliários; Empréstimo de títulos; Serviços de subscrição 

de seguros de vida; Empréstimos [Finanças]; Subscrição de seguros marítimos; Hipotecas; Constituição de capitais; Avaliação numismática” 

(Classe 36). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002667/2015/ME/MS 

36 

Assicurazioni Generali S.P.A 

 

Italiana 

No. 2, Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste,  

ITÁLIA 

 

Comercial  

26/01/2015 

Abaixo Listados 

 

“Seguros; Operações financeiras; Operações monetárias; Operações Imobiliárias; Subscrição de seguros contra acidentes; Agências de aluguer 

de alojamentos [propriedades imobiliárias]; Serviços atuariais; Avaliação de antiguidades; Administração de imóveis; Organização de financia-

mento para projectos de construção; Avaliação de objecto de arte; Serviços de cauções; Negócios bancários; Corretagem; Corretagem de crédi-

tos de carbono; Serviços de liquidação de negócios [assuntos financeiros]; Colocação de fundos; Colectas de beneficência; Serviços de verifi-

cação de cheques; Operações de compensação [câmbio]; Câmaras de compensação [câmbio]; Agências de crédito; Serviços de cartões de cré-

dito; Despachantes da alfândega; Serviços de cartões de débito; Serviços de aconselhamento em matéria de dívidas; Agências para a cobrança 

de dívidas; Depósito de valores; Operações de câmbios; Serviços de fomento comercial [factoring]; Serviços fiduciários; Análise financeira; 

Consultadoria financeira; Avaliações financeiras [seguros, bancos, imobiliário]; Avaliação financeira da madeira na árvore; Avaliação finan-

ceira do grau de qualidade da lã; Informações financeiras; Administração financeira; Patrocínio financeiro; Serviços de financiamento; Seguros 

contra incêndios; Avaliações fiscais; Peritagens fiscais; Investimento em fundos; Transferência electrónica de fundos; Serviços de garantias; 

Subscrição de seguros de saúde; Serviços de financiamento de aluguer-compra [leasing]; Agências de aluguer de propriedades imobiliárias; 

Pagamentos por conta [prestações]; Agências de seguros; Consultadoria em seguros; Informações em seguros; Subscrição de seguros; Emissão 

de cartões de crédito; Emissão de ordens de pagamento de valores; Emissão de cheques de viagem; Avaliação de joalharia; Arrendamento de 

explorações agrícolas; Arrendamento de bens imobiliários; Empréstimo de títulos; Serviços de subscrição de seguros de vida; Empréstimos 

[Finanças]; Subscrição de seguros marítimos; Hipotecas; Constituição de capitais; Avaliação numismática” (Classe 36). 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002668/2015/MN/MS 

35, 36 e 43 

WHITE SANDS, BEACH HOTEL & SPA, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, S.A 

 

Cabo-Verdiana  

Dunas Beach Resort, ZDTI do Algodoeiro, 

Santa Maria, Ilha do Sal 

Comercial  

30/01/2015  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002669/2015/MN/MP&S 

25, 35 e 41  

SIGUI SABURA Lda. 

 

Cabo – Verdiana  

Zona Industrial do Tira Chapéu, Cida-

de da Praia, Ilha de Santiago Caixa 

Postal 31ª, Cabo Verde 

Industrial e Comercial 

09/02/15 

Abaixo Listados 

Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial, trabalhos de escritório (classe 35); Seguros, Negócios Financeiros, Ne-

gócios Monetários, Negócios Imobiliários (classe 36); Serviços de Restauração (Alimentação), alojamento temporário (classe 43) 

Reivindicações das Cores: Pantone 291 C; Cool Gray 6 C. 

Vestuário para homens, senhoras e crianças, calçados, cha-

péus (Classe 25) serviços de propaganda; publicidade e 

promoção; difusão de publicidade; serviços de publicidade e 

promoção; administração comercial (Classe 35) Serviços de 

divertimento; actividades desportivas e culturais; informa-

ções relativas aos mesmos; promoção de eventos (Classe 41) 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores: branco, 

vermelho e preto como cores distintivas da marca. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002670/2015/MN/MP&S 

25, 35 e 41 

SIGUI SABURA Lda. 

Cabo – Verdiana  

Zona Industrial do Tira Chapéu, Cida-

de da Praia, Ilha de Santiago Caixa 

Postal 31ª, Cabo Verde 

 

Industrial e Comercial  

09/02/15 

Abaixo Listados 

Reivindicação de cores: preto, azul claro e branco como cores distintivas da marca  

Vestuário para homens, senhoras e crianças, calçados, chapéus (Classe 25) serviços de propaganda; publicidade e promoção; difusão de publi-

cidade; serviços de publicidade e promoção; administração comercial (Classe 35) Serviços de divertimento; actividades desportivas e culturais; 

informações relativas aos mesmos; promoção de eventos (Classe 41) 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002672/2012/ME/MP 

32 

CERVEZAS CUAUHTÉMOC MO-

CTEZUMA, S.A. DE C.V. 

Mexicana 

 

Ave. Alfonso Reyes NTE, 2202, 

Bellavista, Moterrey, Nuevo León, 

64410, México 

 

Industrial e Comercial  

30/05/2012 

Cervejas (Classe 32).  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002674/2015/ME/MP 

07, 09 e 11  

GEONEXT – PRODUTOS ELÉCTRI-

COS, S.A. 

Portuguesa 

Rua António Silva Marinho, nº 197, 4100-

064 Porto, Portugal 

 

Comercial e Industrial  

09/02/2015 

Abaixo Listados 

Classe 7: máquinas-ferramentas; motores eléctricos, não sendo para veículos terrestres; motores, não sendo para veículos terrestres; geradores 

de corrente; ejectores; geradores de electricidade; lampâdas para soldar. Classe 9: aparelhos de conexão [electricidade]; armários de distribui-

ção [electricidade]; cabos eléctricos; caixas de junção [electricidade]; caixas de derivação ou ramificação [electricidade]; caixas de comutado-

res [electricidade]; estantes de distribuição [electricidade]; ligações de linhas eléctricas; pilhas e células; materiais para condução elétrica [fios, 

cabos]; transformadores eléctricos; balastros para aparelhos de iluminação; reguladores elétricos de luminosidade; baterias elétricas; lâmpadas 

ópticas; lâmpadas de flash; limitadores [electricidade]; quadros de distribuição [electricidade]; Classe 11: aparelhos e instalações de ilumina-

ção; difusores [iluminação]; lâmpadas; lâmpadas de iluminação; lâmpadas elétricas; lâmpadas para aparelhos de projeção; lanternas de ilumi-

nação; díodos emissores de luz [led]; casquilhos de lâmpadas elétricas; aparelhos elétricos de aquecimento; aparelhos e instalações de refrige-

ração; instalações de produção de vapor; instalações de distribuição de água; condutas [partes de instalações sanitárias]; aparelhos e instalações 

de cozinhar. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002676/2015/ME/MP 

3, 5, 10, 16 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A.  

 

Espanhola 

 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind. El 

Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid,  

Espanha 

Comercial e Industrial 

 

09/02/2015  

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002675/2015/ME/MP 

05  

Pierre Fabre Medicament 

 

Francesa 

45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne 

Billancourt, França 

 

Comercial e Industrial 

09/02/2015 

 

Produtos farmacêuticos, designadamente 

soluções para a lavagem dos olhos; produ-

tos para a higiene e o tratamento dos 

olhos; colírio (Classe 05). 

Reivindicações das Cores: laranja, azul, verde e preto 

VISIOREX 

Sabões; produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; essências etéricas; lenços impregnados de loções cosméticas; 

algodão para uso cosmético; cotonetes algodoados para uso cosmético; produtos para limpar os dentes; produtos para a higiene dentária sem 

ser para uso médico (Classe 03). Substâncias dietéticas para uso medicinal; alimentos para bebés; preparações farmacêuticas e outras prepara-

ções para uso medicinal, incluídos nesta classe; produtos higiénicos incluídos nesta classe, incluindo discos (almofadas) de amamentação; 

produtos dietéticos para uso medicinal; alimentos para bebés; emplastros para uso medicinal; material para pensos; desinfetantes para uso higi-

énico; fraldas para bebés em papel e celulose (descartáveis) (Classe 05). Chupetas para bebés, correntes para chupetas, tetinas, anéis estimula-

dores da dentição, biberões, aparelhos para limpar chupetas e aparelhos para limpar biberões, termómetros para o banho incluídos nesta classe 

(Classe 10). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotogra-

fias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e arti-

gos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução e de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias plásticas para a embala-

gem (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés (Classe 16). 

Reivindicações das Cores: cor  de rosa, verde, laranja, azul, cinzento e branco. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002677/2015/ME/MP&S 

3, 5, 8, 16, 21, 44 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A. 

Espanha 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind. El 

Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid,  

Espanha 

Comercial e Industrial 

09/02/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002679/2015/ME/MP 

3, 5, 16  

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A. 

 

Espanhola 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind.  

El Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid, 

Espanha 

Comercial e Industrial 

09/02/2015 

 

Abaixo Listados 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002678/2015/ME/MP 

31 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 

ALIMENTACION, S.A. 

Espanhola 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind. El Salo-

bral 1, Getafe - 28 - Madrid, 

Espanha 

Comercial e Industrial 

09/02/2015  

 

Comida para animais de estimação ( 

Classe 31). 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos (Classe 03). Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfe-

tantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05). Ferramentas e instrumentos manuais acionados por 

força muscular; cutelaria e armas brancas; lâminas (Classe 08). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produ-

tos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; materi-

al para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com exce-

ção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés (Classe 16). Utensí-

lios 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 semi-acabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não 

incluídas noutras classes (Classe 21). Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; 

serviços de agricultura, horticultura e silvicultura (Classe 44). 

Reivindicações das Cores: Azul 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

produtos de perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções capilares; dentífricos; estojos de cosmética; lenços impregnados de lo-

ções cosméticas (Classe 03). Fraldas para bebés em papel ou celulose (descartáveis) (Classe 05). Papel, cartão e produtos nestas 

matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão (material impresso); artigos para encadernação; fotografias; papela-

ria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e 

artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou material de ensino (com exceção dos aparelhos); matérias 

plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés (Classe 16). 

Reivindicações das Cores: fúcsia, verde, cor  de laranja, azul petróleo, roxo, azul, cinzento e branco 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002680/2015/ME/MP&S 

3, 5, 8, 16, 21, 44 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 

ALIMENTACION, S.A. 

Espanhola 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind.  

El Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid, Espanha 

 

Comercial e Industrial 

09/02/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002682/2015/ME/MP&S  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 

37, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

BASF SE 

 

Espanhola 

Carl-Bosch-Strasse. 38, 67056  

Ludwigshafen, Alemanha  

 

Comercial e Industrial 

06/02/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002681/2015/ME/MP 

3 

DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 

DE ALIMENTACION, S.A. 

Espanhola 

Ctra. De Andalucia, Km 12, Pol. Ind.  

El Salobral 1, Getafe - 28 - Madrid, 

Espanha 

 

Comercial e Industrial 

09/02/2015 

Abaixo Listados 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos (Classe 03). Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 

produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos 

alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfe-

tantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 05). Ferramentas e instrumentos manuais acionados por 

força muscular; cutelaria e armas brancas; lâminas (Classe 08). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produ-

tos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes), para papelaria ou para uso doméstico; materi-

al para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com exce-

ção dos aparelhos); matérias plásticas para a embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de impressão; clichés (Classe 16). Utensí-

lios 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 semi-acabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não 

incluídas noutras classes (Classe 21). Serviços: Serviços médicos; serviços veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e 

animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura (Classe 44). 

BONTÉ 

Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos (Classe 03). 

Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais 

em estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; adubos orgânicos; composições extintoras; catalisadores; preparações para a têmpera e 

soldadura dos metais; produtos químicos para conservar alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria; substâncias fortificantes 

para plantas, preparações químicas e biológicas para a gestão do stress nas plantas, preparações reguladoras do crescimento das plantas, prepa-

rações químicas para o tratamento de sementes, surfactantes para uso na indústria do petróleo e gás; produtos químicos naturais ou artificiais 

para serem usados como iscos ou agentes sexuais para confundir os insectos, inoculantes agrícolas e hortícolas, bactérias benéficas e suple-

mentos para os solos; substâncias químicas com características anfifílicas (Classe 01).  Tintas, primários, vernizes, lacas, esmaltes, pigmentos; 

preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em 

folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe 02).  Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; 

preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos 

(Classe 03).  
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Óleos e gorduras industriais; gases combustíveis e gases de iluminação; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis 

(incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação (Classe 04). Produtos farmacêuticos, veteriná-

rios e sanitários; suplementos nutricionais medicinais; preparações vitamínicas para uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; pro-

dutos dietéticos para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impres-

sões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; pesticidas, fungicidas, herbicidas, produtos biológicos para o 

combate de pragas (Classe 05). Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais 

metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; cofres-fortes; 

minerais (Classe 06). Máquinas destinadas à agricultura, horticultura e à silvicultura, máquinas para a indústria química, máquinas para a in-

dústria alimentar e de bebidas, máquinas destinadas à transformação da madeira, máquinas para a transformação de matérias plásticas, máqui-

nas destinadas à  transformação de metais, máquinas para a indústria têxtil, máquinas para a produção de automóveis, máquinas para o fabrico 

de papel, máquinas para processamento de tinta, máquinas de propulsão (excepto para veículos terrestres), máquinas de aspiração para uso 

industrial, compressores, prensas, bombas, máquinas de refinação de petróleo, máquinas trituradoras, máquinas de embalagem, máquinas-

ferramentas; motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para 

veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados manualmente; chocadeiras para ovos (Classe 07). Instrumentos e aparelhos 

científicos, náuticos, geológicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de 

socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo 

da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão e a reprodução do som e de imagens; suportes de registo magnético, discos acústi-

cos; discos compactos, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamento para processamento de dados e computadores; programas de computador; dispositivos de extinção de fogo; luvas de 

protecção contra lesões para uso industrial (Classe 09). Veículos e suas partes (não incluídos noutras classes); coberturas para veículos, assen-

tos de veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água e suas partes (Classe 12). Metais preciosos e suas ligas; joalharia, bijuta-

ria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos (Classe 14). Papel, cartão e produtos nestas matérias (não incluídos noutras clas-

ses), nomeadamente revestimento de cartão para papelão ondulado, papel a granel, papel para impressão em offset, papel alveolado, papelões 

canelados, cartão canelado, papel-filtro; produtos de impressão; artigos para encadernação, fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); 

material de instrução e de ensino (com exceção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); caracteres de 

impressão; clichés (Classe 16). Produtos em matérias plásticas semiacabados para uso na indústria; matérias para calafetar, vedar e isolar; tu-

bos flexíveis não metálicos (Classe 17). Couro e imitações do couro, peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-

de-sol e bengalas; chicotes e selaria (Classe 18). Materiais de construção (não metálicos); tubos rígidos não metálicos para a construção; asfal-

to, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos (Classe 19). Mobiliário, espelhos, molduras; produtos 

em matérias plásticas, nomeadamente recipientes, tampas para recipientes, cestos, barris, tonéis, caixas e paletes (Classe 20). Utensílios e reci-

pientes 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 nou-

tras classes (Classe 21). Fios para uso têxtil (Classe 23). Vestuário, calçado, chapelaria (Classe 25). Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e ou-

tros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis (Classe 27). Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de 

desporto (não incluídos noutras classes); decorações para árvores de natal (Classe 28). 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 comestíveis (Classe 

29). Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais (não incluídos noutras classes); animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plan-

tas e flores naturais; alimentos para animais, malte, mistura de palha húmida; produtos biológicos vivos para o controlo de pragas para uso 

agrícola, nomeadamente insetos e plantas (Classe 31). 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). Serviços: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração 

comercial; trabalhos de escritório; comercialização de produtos químicos (Classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; 

negócios imobiliários (Classe 36). Construção de fábricas; reparação de hardware informático, reparação de edifícios, reparação e instalação de 

equipamentos informáticos reparação e instalação de máquinas; instalação, manutenção e reparação de instalações industriais; instalação, ma-

nutenção e reparação de instalações de aquecimento, de ventilação e de climatização (Classe 37). Transporte; embalagem e entreposto de mer-

cadorias; organização de viagens (Classe 39). Tratamento de materiais, nomeadamente processamento de produtos químicos, produção de 

energia, reciclagem e tratamento de resíduos, tratamento e purificação de água (Classe 40). Educação; formação; divertimento; atividades des-

portivas e culturais; organização de seminários e eventos (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de 

conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de hardware e software para computa-

dores; manutenção de software para sistemas de tecnologia da informação (Classe 42). Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; aloja-

mento temporário (Classe 43). Serviços médicos e veterinários; cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de 

agricultura, horticultura e silvicultura (Classe 44). 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo Alemão, No. 30 2014 005 548, de 7 de Agosto de 2014. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002683/2015/ME/MP 

29, 30  

BUNGE ALIMENTOS S.A.  

Brasileira 

Rodovia Jorge Lacerda, 4455, Km 20, Poço 

Grande, Gaspar, Estado de Santa Catarina, 

Brasil  

Comercial e Industrial 

13/02/2015 

Óleos e margarinas (Classe 29). Maionese, 

arroz e molho de tomate (Classe 30). 

Reivindicações das Cores: Vermelho (Pantone 485), Verde 

(Pantone 383), Amarelo (Pantone 116). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002690/2015/ME/MP&S 

12,35 e 39  

Gestión Aeronautica Integral Canaria, 

S.L. 

Espanhola 

c/ Canon del Ambar S/N, Urbanización 

Industrial “Las Salinetas” 35219 Telde 

(Las Palmas) Espanha 

Industrial e Comercial  

19/02/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002684/2015/ME/MS 

43  

Grupo Pestana - S.G.P.S. S.A. 

 

Portuguesa  

Largo António Nobre, 9004-531 Funchal, 

Ilha da Madeira, Portugal 

Comercial  

13/02/2015 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002685/2015/ME/MS 

43 

Grupo Pestana - S.G.P.S. S.A. 

 

Portuguesa 

Largo António Nobre, 9004-531 Funchal, Ilha 

da Madeira, Portugal 

 

Comercial  

13/02/2015 

Abaixo Listados 

Serviços de hotéis e alojamento temporário; serviços de 

reserva de hotéis e de alojamento temporário; organização 

e fornecimento de alojamento para férias e reservas de 

alojamento; serviços de restauração, de snack-bar, de res-

taurantes "self-service", de cafetaria, de cafetaria "self-

service", de bar, de catering e de gelataria; serviços de 

fornecimento de alimentos e bebidas (Classe 43). 

Reivindicação de prioridade: Pedido de marca nacional em 

Portugal n.º 539160, apresentado em 19 de Novembro de 2014 

Serviços de hotéis e alojamento temporário; serviços de reserva 

de hotéis e de alojamento temporário; organização e forneci-

mento de alojamento para férias e reservas de alojamento; ser-

viços de restauração, de snack-bar, de restaurantes "self-

service", de cafetaria, de cafetaria "self-service", de bar, de cate-

ring e de gelataria; serviços de fornecimento de alimentos e 

bebidas (Classe 43). 

Reivindicação de prioridade: Pedido de marca nacional em  

Portugal n.º 539108, apresentado em 19 de Novembro de 2014 

Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por 

água (Classe 12). Gestão de negócios comerciais; adminis-

tração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). 

Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; orga-

nização de viagens (Classe 39). 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores Azul e Cin-

zento 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

00002691/2015/ME/MP 

33 

The Absolut Company Aktiebolag 

 

Sueca 

S-117 97, Stockholm, Suécia 

 

Industrial e Comercial  

17/02/2015 

 

Bebidas alcoólicas (excepto Cervejas) 

(Classe 33). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002699/2015/ME/MP 

29 e 30 

Bunge Alimentos SA., 

 

Brasileira 

Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catari-

na, Rodovia Jorge Lacerda, Poço Grande, 

Brasil 

Industrial e Comercial  

13/02/2015 

Óleos e margarinas (Classe 29). Maionese 

e arroz (Classe 30). 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores azul e verme-

lho. 
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s Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores azul, 

vermelho e branco. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002692/2015/ME/MP 

9 

Univercosmos, Consultoria e Projetos, 

LDA., 

Portuguesa 

Rua das Gaivotas em Terra, Lote 3, nº 13, 

01B S4, 1990-196 Lisboa, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

26/02/2015 

Telefones celulares (telemóveis), tablets, 

acessórios para telemóveis e para tablets. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002698/2015/ME/MP 

29 e 30 

Bunge Alimentos SA., 

 

Brasileira 

Cidade de Gaspar, Estado de Santa Catari-

na, Rodovia Jorge Lacerda, Poço Grande, 

Brasil 

 

Industrial e Comercial  

13/02/2015 

Abaixo Listados 

Gorduras e óleos comestíveis, margarinas e cremes vegetais; 

preparações para fazer caldo, caldos concentrados, caldos de 

vegetais para cozinha, puré de tomate, concentrado de to-

mate para cozinha (Classe 29). Maionese, arroz e farinha; 

molho de tomate, molhos (condimentos), tempero 

(condimento), temperos (Classe 30). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002700/2015/ME/MP 

29, 30 

Brökelmann & Co ölmühle GmbH & Co, 

 

Alemã 

Hafenstraβe 83, 59067 Hamm, Alemanha 

 

 

Comercial 

28/01/2015 

Abaixo Listados 

BRöLIO 

Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes 

em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; 

leite e lacticínios; óleos e gorduras comestíveis (Classe 29). 

Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e 

sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e 

confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de mela-

ço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002702/2015/ME/MP 

12 

BRIDGESTONE LICENSING SERVI-

CES, INC. 

Americana 

535 Marriott Drive, Nashville, Tennesse 

37214, E.U.A., 

Industrial e Comercial 

03/03/2015 

Abaixo listados 

Automóveis e suas peças e acessórios; pneus; pneus recauchutados; câmaras-de-ar; rodas; bandas de borracha para a recauchutagem de pneus; 

remendos adesivos de borracha para a reparação de câmaras-de-ar ou pneus; jantes e tampas para rodas de veículos; bandas de rodagem pré-

formadas; veículos motorizados de duas rodas e suas peças e acessórios; bicicletas e suas peças e acessórios; bicicletas elétricas e suas peças e 

acessórios; aeronaves e suas peças e acessórios; amortecedores [para veículos terrestres]; suspensões de molas pneumáticas para veículos 

terrestres; uniões ou conectores de eixos amortecedores [para veículos terrestres]; defensas para embarcações (protetores laterais para barcos); 

almofadas para assentos de veículos; suspensões de molas pneumáticas para vagões ferroviários; pára-choques de veículos; amortecedores de 

suspensão para veículos; molas de suspensão para veículos; válvulas de pneus; mangueiras hidráulicas, sem ser em metal, para uso em veícu-

los; cordas, talões, molas, fibras e fios metálicos para uso em pneus de aeronaves, veículos e motociclos; moldes de pneus (Classe 12). 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002705/2015/ME/MP&S 

9, 38 

AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA. 

 

Portugal 

Av. Arriaga, Nº 77 – Edifício Marina 

Fórum, 2º andar, Sala 203, 9000-060  

Funchal, Portugal  

Industrial e Comercial 

02/03/2015 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 00002703/2015/ME/MP 

12 

BRIDGESTONE LICENSING SERVI-

CES, INC. 

Americana 

535 Marriott Drive, Nashville, Tennessee 

37214, E.U.A., 

Industrial e Comercial 

03/03/2015 

 

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

Nacionalidade 

 

Residência 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002708/2015/MN/MP  

18,20,24,25  

 

Vera Lúcia Mascarenhas Gomes Martins  

Cabo-verdiana 

 

Cabo Verde 

Industrial e Comercial  

 

03/03/2015  

Abaixo Listados 

automóveis e suas peças e acessórios; pneus; pneus recauchutados; câmaras-de-ar; rodas; bandas de borracha para a recauchutagem de pneus; 

remendos adesivos de borracha para a reparação de câmaras-de-ar ou pneus; jantes e tampas para rodas de veículos; bandas de rodagem pré-

formadas; veículos motorizados de duas rodas e suas peças e acessórios; bicicletas e suas peças e acessórios; bicicletas elétricas e suas peças e 

acessórios; aeronaves e suas peças e acessórios; amortecedores [para veículos terrestres]; suspensões de molas pneumáticas para veículos 

terrestres; uniões ou conectores de eixos amortecedores [para veículos terrestres]; defensas para embarcações (protetores laterais para barcos); 

almofadas para assentos de veículos; suspensões de molas pneumáticas para vagões ferroviários; pára-choques de veículos; amortecedores de 

suspensão para veículos; molas de suspensão para veículos; válvulas de pneus; mangueiras hidráulicas, sem ser em metal, para uso em veícu-

los; cordas, talões, molas, fibras e fios metálicos para uso em pneus de aeronaves, veículos e motociclos; moldes de pneus  (Classe 12). 

Reivindicação de cores: Reivindica-se a cor vermelha 

ZTL 

Equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; 

Dispositivos de navegação, orientação, rastreamento, mar-

cação e cartografia (Classe 9). 

Serviços de telecomunicações (Classe 38). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002709/2015/ME/MP 

9, 38 

AZINOR INTERCONTINENTAL, LDA. 

 

Portugal 

Av. Arriaga, Nº 77 – Edifício Marina 

Fórum, 2º andar, Sala 203, 9000-060  

Funchal, Portugal  

Industrial e Comercial  

03/03/2015 

Abaixo Listados 

AZINOR T 

Equipamento de tecnologia de informação e audiovisuais; 

Dispositivos de navegação, orientação, rastreamento, mar-

cação e cartografia (Classe 9). 

Serviços de telecomunicações (Classe 38). 

Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes e selaria 

(Classe 18). 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 maté-

rias plásticas (Classe 20).Tecidos e produtos têxteis não incluídos 

noutras classes; coberturas de cama e coberturas de mesa (Classe 

24).Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25) 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002710/2015/ME/MP 

32, 33 

AZINOR COMERCIO INTERNACIONAL E 

REPRESENTAÇÕES 

Portuguesa 

Edifício Myriad Crystal Center, Cais das Naus, 

Lote 2.15.02, 1990-173, Lisboa,  

Portugal 

Industrial e Comercial 

02/03/2015 

Abaixo listados 

Cerveja e produtos de cervejaria; preparações para fazer bebi-

das (Classe 32).Vinho; Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); 

Preparações para produzir bebidas alcoólicas (Classe 33). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002712/2015/ME/MP 

5 

Bayer Intellectual Property GmbH 

 

Alemã 

Alfred-Nobel-Str.10, 40789, Monheim am 

Rhein, Alemanha 

 

Industrial e Comercial 

11/03/2015  

Preparações farmacêuticas; preparações 

hormonais (Classe 05). 

OPORTUNA 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

 Marca nº 

Classes 

 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

Residência 

 

Actividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002713/2015/MN/MP&S 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,

22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3

9,40,41,42,43,44,45 

Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade 

Intelectual 

Cabo -Verdiana  

Avenida Cidade Lisboa, Prédio “Bô Casa”, 3º Piso, 

Praia, Cabo Verde 

Industrial e Comercial  

26/03/2015  

Abaixo Listados 

NCV 

Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos 

orgânicos; composições extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; 

adesivos para a indústria (Classe 1). Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tinto-

riais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas (Classe 2). Pre-

parações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos 

essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos (Classe 03). 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 04). Produ-

tos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medi-

cinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para 

chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas (Classe 

05). Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-

férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluí-

dos noutras classes; minerais (Classe 06).  Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); 

uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados ma-

nualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (Classe 07). Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força mus-

cular, cutelaria e armasbrancas; lâminas Classe 08).  Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, 

distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do 

som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de compu-

tador (software); dispositivos de extinção de fogo (Classe 09). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, mem-

bros, olhos e dentesartificiais; artigos ortopédicos; material de sutura (Classe 10). Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de 

vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias (Classe 11). Veículos; apare-

lhos de locomoção por terra, por ar ou por água (Classe 12).  Armas de fogo; munições e projéteis, explosivos; fogos-de-artifício  (Classe 13). 

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos (Classe 14). Instrumentos musicais (Classe 15). Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos 

noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou 

de ensino (com exceção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de impressão; clichés 

(Classe 16).  
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Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiaca-

badas para uso na indústria; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos (Classe 17). Couro e imitações do couro, 

produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; ben-

galas; chicotes e selaria (Classe 18). Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betu-

me; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos (Classe 19). 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 20). 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 semia-

cabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes (Classe 21). Cordas, cordéis, redes, 

tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com exceção de borracha e de matérias plásticas); maté-

rias têxteis fibrosas brutas (Classe 22). Fios para uso têxtil (Classe 23). Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de 

cama e coberturas de mesa (Classe 24). Vestuário; calçado; chapelaria (Classe 25). Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; 

alfinetes e agulhas; flores artificiais (Classe 26). Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não em matérias têxteis (Classe 27). Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações 

para árvores de natal (Classe 28). Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, 

compotas; ovos; leite e laticínios; óleos e gorduras comestíveis (Classe 29). Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e 

sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e 

fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar (Classe 30). Grãos e produtos agrícolas, hortí-

colas, e florestais não incluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para 

animais, malte (Classe 31). 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). Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas) (Classe 33). Tabaco; artigos para fumadores; fós-

foros (Classe 34). Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Seguros; negócios 

financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários (Classe 36). Construção; reparação; serviços de instalação (Classe 37). Telecomunica-

ções (Classe 38). Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens (Classe 39).Tratamento de materiais (Classe 

40). Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais (Classe 41). Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços 

de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e 

de programas de computadores (Classe 42). Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário (Classe 43). Serviços médicos, 

serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura (Classe 

44). Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros 

destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos (Classe 45). 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Actividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002714/2015/MN/MP&S  

 

35, 41 

 

Gil Moreira Semedo (Gilyto) 

 

Cabo -Verdiana 

 

Cidade da Praia, Cabo Verde 

 

Industrial e Comercial 

 

30/08/2011 

Abaixo Listados 

Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (Classe 35). Produção, realização e promoção de 

eventos e concursos musicais (Classe 41). 
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Marca nº 1831/2012/ME/MP&S 

  

REGARDONS 

MIEUX  

  

Rectificação da Marca n.º 1831/2012/ME/MP&S, em nome da Canal + Distribution, 

publicado no 3º Número do Boletim da Propriedade Intelectual – BPI, de Novembro de 

2014, na parte relativa à reivindicação de prioridade – prioridade nº 113854480; data: 

24-08-2011; País: França 

  

Marca nº 1855/2012/ME/MP 

  

  

  

ONJA 

  

Rectificação da Marca n.º1855/2012/ME/MP, em nome da Cowbel International Inc., 

publicado no 3º Número do Boletim da Propriedade Intelectual – BPI, de Novembro de 

2014, na parte relativa à lista de produtos da classe 29 – extratos de carne, óleos e gor-

duras comestíveis, molhos, caldos de carne, de peixe ou de sopa, sopas. 

  

  

Marca nº 1973/2012/ME/MP 
  

  

 

  

Rectificação da Marca nº 1973/2012/ME/MP, em nome da Suntory Holdings Limited, 

publicado no 3º BPI, na parte relativa à lista de produtos - Refrigerantes que conte-

nham vitamina C, não adaptados para fins medicinais; bebidas carbonatadas; refrige-

rantes; bebidas á base de soro de leite; cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebi-

das não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes ou pós para preparar 

bebidas; sumos de legumes; extratos de lúpulo para fazer cerveja. (Classe 32) 

  

Marca nº  1977/2012/ME/MS 

 

 

SUNTORY 

  

Rectificação da Marca nº 1977/2012/ME/MS, em nome da Suntory Holdings Limited, 

publicado no 3º BPI, na parte relativa à lista de produtos - Café, café em grão, bebidas 

á base de café, café gelado, chá, folhas de chá, chá com sabor a fruta, bebidas à base de 

chá, chá gelado, bebidas geladas, cacau; bebidas à base de chocolate; temperos [que 

não sejam especiarias]; especiarias; produtos aromáticos para uso alimentar [que não 

sejam “óleos essenciais”]; arroz sem casca; aveia sem casca; cevada sem casca; fari-

nha; glúten para uso alimentar; preparações feitas de cereais; bolinhos de massa chine-

ses recheados [gyoza cozidos]; sanduíches; bolinhos de, massa chineses cozinhados a 

vapor [shumai, cozidos]; sushi; bolas fritas de mistura de massa com pequenos pedaços 

de polvo, [takoyaki]; brioches recheados com carne picada; hambúrgueres 

[sanduíches]; pizzas; refeições embaladas [preparadas], cachorros-quentes 

[sanduíches]; pastéis de carne; ravioli; confeitaria; pão e brioches; misturas instantâ-

neas para confeitaria; misturas para gelados alimentares; misturas para sorvetes; para 

de amêndoas; levedura em pó; arroz de malte fermento [koji]; levedura; fermento em 

pó; gelo para refrescar; matérias para engrossar gelados alimentares; produtos para a 

amaciar a carne para uso doméstico; produtos para engrossar natas batidas; subproduto 

de arroz para uso alimentar (borras de saké). (Classe 30) Cervejas; águas minerais e 

gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas carbonatadas [bebidas refrescantes]; 

sumos de fruta; sumos de legumes [bebidas]; bebidas à base de soro de leite, extractos 

de lúpulo para fazer cerveja. (Classe 32) 
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Marca nº  2035/2012/ME/MP 

  

 

  

Rectificação da marca nº 2035/2012/ME/MP, em nome da Suit Supply B.V., publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à morada da referida marca - Joop Geesinkweg 209 AV Amsterdam, 

Holanda 

Marca nº  2153/2013/ME/MP&S 

  

  
 

  

Rectificação da marca nº 2153/2013/ME/MP&S, em nome da Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A., publicado no 3º BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – PRETO, 

AZUL E BRANCO. 

 Marca nº 2242/2013/ME/MP 

  

 

  

  

Rectificação da marca nº 2242/2013/ME/MP, em nome da NUTREXPA, S.L., publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – VERMELHO E BRANCO. 

  

 

Marca nº  2306/2013/ME/MP&S 

   

 

  

Rectificação da marca nº 2306/2013/ME/MP&S, em nome da  MASTERCARD INTERNA-

TIONAL INCORPORATED, publicado no 3º BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – 

AZUL ESCURO E AZUL CLARO. 

  

  
Marca nº  2338/2013/ME/MP&S 

  

 

  

Rectificação da marca nº 2338/2013/ME/MP&S, em nome da  PT COMUNICAÇÕES, S.A., 

publicado no 3º BPI, na parte relativa à publicação das classes da referida marca - 09, 35, 36, 

38, 42. 

  
Marca nº  2341/2013/ME/MP&S 

  

 

  

Rectificação da marca nº 2341/2013/ME/MP&S, em nome da PT Portugal, SGPS, S.A., publi-

cado no 3º BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – AZUL E PRETO. 

  
Marca nº  2345/2014/ME/MP 

  

 

  

Rectificação da marca nº 2345/2014/ME/MP, em nome da PHILIP MORRIS BRANDS 

SÀRL, publicado no 3º BPI, na parte relativa à reivindicação de cores – CINZENTO 
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Marca nº  1657/2012/ME/MP 

  

 

  

Rectificação da marca nº 1657/2012/ME/MP, em nome da Era Franchise Systems LLC, 

publicado no 3º BPI, na parte relativa ao sinal da referida marca -  

  

  

  

 

Marca nº  1660/2012/ME/MS 

  

Rectificação da marca nº 1660/2012/ME/MS, em nome da JDV Markco S.A.P.I. de 

C.V., publicado no 3º BPI, na parte relativa ao sinal da referida marca -  

 

Marca nº  1823/2012/ME/MP&S 

  

 

Rectificação 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 nº  1824/2012/ME/MP&S 

  

  
 

Rectificação da marca nº 1824/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

ao nome do Requerente e da morada da referida marca - H & M Hennes & Mauritz AB, 

com sede em SE-106 38 Stockoholm Sweden. 

  
Marca nº  1911/2012/ME/MP&S 

   

  

  

Rectificação 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. 

 

Marca nº  1920/2012/ME/MS 

  

 LIVINGSTON 

Rectificação da marca nº 1920/2012/ME/MS, em nome da New Livingston S.p.A, publi-

cado no 3º BPI, na parte relativa à publicação da classe da referida marca – classe 39. 

 

Marca nº  1954/2012/ME/MP  

  

 

  

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

publicação do nome do Requerente – NIKON CORPORATION 

 

Marca nº  1970/2012/ME/MP 

  

 

  

Rectificação da marca nº 1970/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à 

publicação do nome do Requerente – NIKON CORPORATION. 

 

Marca nº  0001859/2006/ME/MP 

   

 

  

 

Rectificação da marca nº 1859/2006/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa à 

publicação da data do pedido da referida marca – 13/07/2006. 
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Marca nº  1967/2012/ME/MP 

  

  
 

  

  

Rectificação da marca nº 1967/2012/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do nome do Requerente – 

NIKON CORPORATION. 

  
Marca nº  2006/2012/ME/MP 

  

RUSSELL HOBBS 
 

  

Rectificação da marca nº 2006/2012/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do Sinal da referida marca – 

RUSSELL HOBBS. 

  

  
Marca nº  2012/2012/ME/MP&S 

  

 
 

Rectificação da marca nº 2012/2012/ME/MP&S, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do Sinal da referida marca –  

 

Marca nº  2056/2012/ME/MP 

  

SANOFI-AVENTIS 
 

Rectificação da marca nº 2056/2012/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do número da marca e do 

Sinal da referida marca- SANOFI-AVENTIS. 

 Marca nº  2151/2013/ME/MP 

  

 
 

  

  

Rectificação da marca nº 2151/2013/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do Sinal da referida marca. 

 

Marca nº  2102/2013/ME/MP 

  

 

  

Rectificação da marca nº 2102/2013/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação do Sinal da referida marca. 

 

Marca nº 2103/2013/ME/MP 

  

 MALIBU 
 

Rectificação da marca nº 2103/2013/ME/MP, publicado no 3º 

BPI, na parte relativa à publicação da data do pedido da referida 

marca – 04-03-2013. 
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Marca nº  2103/2013/ME/MP 

   

MALIBU 

Rectificação da marca nº 2103/2013/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação da data do pedido da referida marca – 04-03-2013. 

  
Marca nº  2160/2013/ME/MS 

  
 

Rectificação da marca nº 2160/2013/ME/MS, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação do sinal da referida marca. 

 

Marca nº  2190/2013/ME/MP 

   

SPACE STAR 

Rectificação da marca nº 2190/2013/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação da data do pedido da referida marca – 11-07-2013. 

  
Marca nº  2299/2009/ME/MP 

  

 

  

  

  

Rectificação da marca nº 2299/2009/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação da data do pedido da referida marca – 14-11-2011. 

  

Marca nº  2351/2014/ME/MP  

  

WYBO 

Rectificação da marca nº 2351/2014/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação do número do pedido de prioridade da referida marca – reivindicação 

de prioridade: reivindica-se a prioridade da marca nº 011973352 da União Europeia 

pedida em 12 de Julho de 2013. 

 

Marca nº  2384/2014/ME/MP&S 

  

KAYMU 

Rectificação da marca nº 2384/2014/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte rela-

tiva à publicação da listagem dos produtos da referida marca. 

 

Marca nº  2211/2013/ME/MP&S 

  

TOSOT 

Rectificação da marca nº 2211/2013/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte rela-

tiva à publicação das classes e da listagem dos produtos da referida marca – classes: 

7, 10, 11. 

 

Marca nº  2270/2011/ME/MP&S 

  

UD TRUCKS 

Rectificação da marca nº 2270/2011/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na parte rela-

tiva à publicação da data do pedido da referida marca – 23-12-2010. 

  

  
Marca nº  2294/2007/ME/MP 

  

FOSTER CLARK`S 

  

Rectificação da marca nº 2294/2007/ME/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação da data do pedido da referida marca – 10-08-2007. 

  
Marca nº  1009/2012/MN/MP 

  
 

  

  

Rectificação da marca nº 1009/2012/MN/MP, publicado no 3º BPI, na parte relativa 

à publicação da reivindicação de cores (azul escuro, branco e prateado), e do endere-

ço do requerente (Unnastrasse 48, 20253 Hamburgo – Alemanha) da referida marca. 
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Marca nº  1898/2012/ME/MP 

  

 

NUTRIBEN 

Rectificação da marca nº 1898/2012/ME/MP, em nome da     Alter Far-

macia, S.A., publicado no 3º BPI, na parte relativa à publicação do sinal 

da marca, do nome do requerente e na lista dos produtos da referida mar-

ca - Produtos dietéticos alimentares de carácter medicinal, substâncias 

dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés, produtos vitamina-

dos. (Classe 05) Carne, peixe e aves, extractos de carne, ovos, leite e 

lacticínios, frutos e legumes em conserva, geleias, doces e compotas. 

(Classe 29) Café, chá, açúcar, farinhas e preparações feitas de cereais, 

gelados. (Classe 30) Águas minerais e gasosas e outras bebidas não-

alcoólicas, sumos de fruta. (Classe 32) 

 
Marca nº  1922/2012/ME/MP&S 

  

SINIAT 
 

Rectificação da marca nº 1922/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da reivindicação de prioridade do pedido de 

registo No. 1241290, do BENELUX, apresentado em 6 de Fevereiro de 

2012, e na lista dos produtos da referida marca. 

 
Marca nº  1982/2012/ME/MP&S 

  

BERSHKA 

  

  

Rectificação da marca nº 1982/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do sinal marca, reivindicação de prioridade do 

pedido de registo da marca Japonesa No. 2012-105959, de 28 de Dezem-

bro de 2012, e na discriminação dos produtos da referida marca. 

  

 
Marca nº  2021/2012/ME/MP&S 

   

BONJOUR 
 

  

Rectificação da marca nº 2021/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da data do pedido da referida marca - 

22/11/2012. 

  
Marca nº  2123/2013/ME/MP 

  

 
 

  

Rectificação da marca nº 2123/2013/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

 
Marca nº  1832/2012/ME/MP 

  

CELEBRATIONS 
 

  

Rectificação da marca nº 1832/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

 
Marca nº  1923/2012/ME/MP  

  

SUNDEK 
 

  

Rectificação da marca nº 1923/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do nome do Requerente da referida marca -  

Sundek, LLC. 

 
Marca nº  1863/2012/ME/MP 

 
 

  

Rectificação da marca nº 1863/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do sinal da referida marca. 
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Marca nº  1913/2012/ME/MP&S 

  

  

Rectificação da marca nº 1913/2012/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do sinal da referida marca. 

 

Marca nº  1833/2012/ME/MP 

 

MINSTRELS 

  

Rectificação da marca nº 1833/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

 

Marca nº  1884/2012/ME/MP 

  

 
 

  

Rectificação da marca nº 1884/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à reivindicação de cores (laranja, amarela, azul, branca e 

vermelha) da referida marca. 

 

Marca nº  1914/2012/ME/MP 

 

  
 

  

Rectificação da marca nº 1914/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do sinal da referida marca. 

  

  

  
Marca nº  1827/2012/ME/MP 

 

   
 

  

  

Rectificação da marca nº 1827/2012/ME/MP, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

  
Marca nº  2328/2013/ME/MS 

  

MORECAST 
 

  

Rectificação da marca nº 2328/2013/ME/MS, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

  
Marca nº  2390/2014/ME/MP&S 

  

 
 

  

Rectificação da marca nº 2390/2014/ME/MP&S, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação da lista dos produtos da referida marca. 

 

Marca nº  167/2007/ME/MP&S 

  

  

  

DAIMLER 

Rectificação da marca nº 167/2007/ME/MP&S, em nome da Daimler 

AG, na parte relativa à publicação do nome do Requerente da referida 

marca. 

R
ec

ti
fi

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

101 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

2157/2013/MN/MS 

  

 

  

  

Rectificação da marca nº 2157/2013/MN/MS, publicado no 3º BPI, na 

parte relativa à publicação do nome do Requerente da referida marca - 

Banco Angolano de Investimento Cabo Verde S.A. 
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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 

3 
 

 

AVERBAMENTOS DETRANSMISSÃO 

ALTERAÇÃO DE TIT LAR(ES) 

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇOS 

PEDIDOS DE DESISTÊNCIA 
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AVERBAMENTOS DE 

TRANSMISSÃO 
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N.º Marca Marca Classes 

 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO EM NOME DE ROBERT 

KAPLAN, A FAVOR DE SEAL TRADEMARKS PTY LTD. E PA-

RA DAKINE, INC. 

 

  

1378/2007/ME/MP 
DA KINE 

  

18, 25, 

28 

 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO SOCI-

AL, E DO ENDEREÇO, DE KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS 

LLC, COM SEDE EM THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, 

ILLINOIS 60093, UNITED STATES OF AMERICA PARA INTER-

CONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, COM SEDE EM 100 DE-

FORREST AVENUE EAST HANOVER NJ 07936, ESTADOS UNI-

DOS DA AMERICA.   

  

2303/2010/ME/MP 

  

WHEAT THINS 

  

30 

2301/2010/ME/MP ROYAL 30 

 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO TITULAR DE YPIÓCA 

AGROINDUSTRIAL DE BEBIDAS, S.A.,  PARA DIAGEO BRA-

ZIL, LTD. 

 

2032/2012/ME/MP YPIOCA 33 

   

334/2007/ME/MP 

 

  

STATE EXPRESS 555 

 

  

34 

 

    

  

  

  

  

  

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DO NOME DO TITULAR 

E DA MORADA DE ARDATH TOBACCO COMPANY LIMITED, 

COM SEDE EM GLOBE HOUSE, 4 TEMPLE PLACE, LONDON 

WC2R 2PG, REINO UNIDO, PARA B.A.T. CHINA LIMITED, 

COM SEDE EM GLOBE HOUSE 1 WATER STREET LONDON 

WC2R 3LA, INGLATERRA 

 

     

  

  

  

  

335/2007/ME/MP 

 

  

  

  

34 

336/2007/ME/MP STATE EXPRESS 34 

596/2008/ME/MP 

 
 

34 
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 N.º Marca Marca Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA E DO TITU-

LAR DE UNI. MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO DE BENS 

DE CONSUMO E SERVIÇOS PROMOCIO¬NAIS, CRL, COM 

SEDE EM URB. CASAL DA SERRA, LOTE I 3-PISO 1-SALA 

2, 2625-085 PÓVOA DE STA. IRIA, PORTUGAL, PARA UNI-

MARKETING – MARKETING, COMERCIALIZAÇÃO DE 

BENS DE CONSUMO E SERVIÇOS PROMOCIO¬NAIS, CRL, 

COM SEDE EM AV. D. JOÃO II Nº 1.016.05, 9ºC, EDIFÍCIO 

INFANTE – PARQUE DAS NAÇÕES, 1990-083 LISBOA 

  

1752/2011/ME/MP   

  
3,29, 

30,31 

1285/2011/ME/MP 

 

25 
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA DE 131 92 

NACKA STRAND, SUÉCIA, PARA P.O. BOX 27021, 102 51 

STOCKHOLM, SUÉCIA   

1286/2011/ME/MP GANT 25 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO (POR FUSÃO POR 

INCORPORAÇÃO) DE GRANMILANO S.p.A PARA SAM-

MONTANA S.P.A 

E 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO PARCIAL, EM NOME 

DE SAMMONTANA S.P.A, A FAVOR DE TRE MARIE RI-

CORRENZE, S.R.L 

  

  

  

  

239/2007/ME/MP 

 

  
29 e 30 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA MARCA SHU-

ANGXI, EM NOME DA CHINA TOBACCO GUANGDONG 

INDUSTRIAL CO. LTD, COM SEDE EM 8TH-16TH FLOOR, 

Nº 186, LINHEXIHENG ROAD, TIANHE, GUANGZHOU, CHI-

NA, A FAVOR DE CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, 

COM SEDE EM 29TH FLOOR, OXFORD HOUSE, TAIKOO 

PLACE, 979 KING´S ROAD, ISLAND EAST, HONG KONG. 

 

  

2290/2013/ME/MP 

  

SHUANGXI 

  

34 

 

AVERBAMENTO DE FUSÃO NA MARCA, REGARDONS 

MIEUX, DE CANAL + DISTRIBUTION, COM SEDE EM 1 

PLACE DU SPECTALE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, 

FRANÇA, PARA CANAL + FRANCE, COM SEDE EM 1 PLA-

CE DU SPECTALE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FRAN-

ÇA 

E 

DE CANAL + FRANCE, COM SEDE EM 1 PLACE DU SPEC-

TALE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANÇA, PARA 

GROUPE CANAL +, COM SEDE EM 1 PLACE DU SPECTA-

LE, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, FRANÇA. 

 

  

  

1831/2012/ME/MP&S 

  
REGARDONS MIEUX 

  

  

9, 16, 

35, 38, 

41 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO POR FUSÃO DA SA-

SEL – SOCIEDADE DE ÁGUAS DA SERRA DA ESTRELA, 

S.A., PARA SUMOL+COMPAL Marcas, S.A., COM SEDE NA 

ESTRADA DA PORTELA, NÚMERO 9, PORTELA DE CAR-

NAXIDE, 2790-124, CARNAXIDE, PORTUGAL 

  

  

  

433/2007/ME/MP 
SERRA DA ESTRELA 

  
32 
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ALTERAÇÃO DOS  

PEDIDOS 
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 Nº de Marca  

 

 Marca 
  

Classes 

  

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR 

DE ABBOTT LABORATORIES, PARA 

AbbVie INC, EM 1N. WAUKEGAN RO-

AD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, UNITED STATES OF AMERICA 

  

 

 

  

62/2006/ME/MP 

  

ALUVIA 

  

5 

1224/2011/ME/MP  NORVIR 5 

  

  

ELIMINAÇÃO DA CLASSE 32, E IN-

CLUSÃO DE UM NOVO LOGÓTIPO 
1752/2011/ME/MP  

  

  

  

3,29,30,31 

  

 

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA 

REQUERENTE DE 1 CAMPUS DRIVE, 

PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054 

EUA, PARA 175 PARK AVENUE, MA-

DISON, NEW JERSEY 07940 EUA 

   

  

200/2007/ME/MP&S 

 

16, 36 

  

202/2007/ME/MP&S CENTURY 21 16, 36 

 

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR 

E DA MORADA DE DOUBLE EAGLES 

BRANDS N.V., COM SEDE EM KAYA 

W.F.G. MENSING 32 WILLEMSTAD, 

CURAÇÃO, NETHERLANDS ANTIL-

LES, PARA DOUBLE EAGLE BRANDS 

B.V., COM SEDE EM HOOFDSTRAAT 

14, 3114 GG, SCHIEDAM, NETHER-

LANDS 

 

   

1176/2009/ME/MP 

  

KETEL ONE 

 

33 

 

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR 

E DA MORADA DE FINLANDIA VOD-

KA WORLDWIDE LTD., PARA 

BROWN – FORMAN FINLAND LTD., 

COM SEDE EM PORKKALANKATU 

24, 00180 HELSINKI, FINLAND 

 

  

2138/2013/ME/MP 
 

  

33 

1272/2011/ME/MP&S  INTERCEMENT  19, 35, 37 

  

 

 

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR 

E DA MORADA, DE CAMARGO COR-

RÊA CIMENTOS S/A., COM SEDE EM 

GONÇALO MADEIRA, Nº. 600, JA-

GUARÉ, CEP-05348000, SÃO PAULO, 

BRASIL, PARA INTERCEMENT BRA-

SIL S.A., COM SEDE EM AV. DAS NA-

ÇÕES UNIDAS, Nº 12495, 13.º E 14.º 

ANDAR, TORRE NAÇÕES UNIDAS – 

TORRE A-CENTRO EMP. BERRINI, 

SÃO PAULO SP CEP: 04578000 BRA-

SIL    1273/2011/ME/MP&S 

 

19, 35, 37 
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ALTERAÇÃO DO NOME E DA 

MORADA DO REQUERENTE DE 

PRO-LINE INTERNATIONAL, 

INC., COM SEDE EM 2121 PA-

NORAMIC CICLE, DALLAS, 

TEXAS 75212, ESTADOS UNI-

DOS DA AMÉRICA, PARA OLD 

PRO INTERNATIONAL, INC., 

COM SEDE EM 700 SYLVAN 

AVENUE, ENGLEWOOD 

CLIFFS, NEW JERSEY 07632, 

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRI-

CA 

  

1117/2007/ME/MP 

  

JUST FOR ME 

  

03 

  

  

  

  

  

  

ALTERAÇÃO DO TITULAR DE 

HLT CONRAD IP LLC, PARA 

HILTON WORLDWIDE HOLD-

ING LLP COM SEDE EM MA-

PLE COURT CENTRAL PARK, 

REEDS CRESCENT, WATFORD 

WD24 4QQ, ENGLAND 

477/2007/ME/MS 

 

43 

486/2007/ME/MS HILTON 43 

1398/2011/ME/MS 

  
DOUBLETREE BY HILTON 43 

1399/2011/ME/MS 

 

43 

1400/2011/ME/MS 

  

 

43 

1401/2011/ME/MS 
EMBASSY SUITES BY 

            HILTON 
43 

1402/2011/ME/MS 

 

43 

  

  

1403/2011/ME/MS 

 

43 

  

  

1404/2011/ME/MS 

  

 

 HAMPTON BY HILTON 

  

  

43 

  

1405/2011/ME/MS 

 

  

43 

1406/2011/ME/MS 
HOMEWOOD SUITES BY 

             HILTON 

43 
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ALTERAÇÃO DO TITULAR DE HLT CONRAD IP LLC, 

PARA HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP COM 

SEDE EM MAPLE COURT CENTRAL PARK, REEDS 

CRESCENT, WATFORD WD24 4QQ, ENGLAND 

1407/2011/ME/MS 

 

  

43 

1408/2011/ME/MS 

 

43 

  

1411/2011/ME/MS WALDORF ASTORIA 
43 

  

1412/2011/ME/MS 

 

  

43 

1413/2011/ME/MS 

 

  

43 

1414/2011/ME/MS CONRAD 43 

1415/2011/ME/MS HILTON GARDEN INN 43 

1713/2011/ME/MP&S 
HILTON GRAND VA-

CATIONS 
36, 43 

 

 

ALTERAÇÃO DO NOME E DA MORADA DO REQUE-

RENTE DE LEONARDO CAFÉ, SOC. UNIP. LDA, COM 

SEDE NA CIDADE DE SANTA MARIA, ILHA DO SAL, 

CABO VERDE PARA PEOPLE RESTAURAÇÃO, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL, LDA COM SEDE NA RUA 

AMILCAR CABRAL, CIDADE DE SANTA MARIA, 

ILHA DO SAL, CABO VERDE 

 

 

 

 

 

 

 

2082/2013/MN/MP&MS 

 

 

 

29, 30, 32, 43 

 

Alteração do Titular da Marca  mista nº 1069, Lobu Ku Xi-

binhu,  de ImaJEM,  Sociedade de Ilustração Design e 

Publicidade para  Sr. Mário Lopes Tavares 

 

E 

 

Alteração do nome e sinal da marca nº 1069, de Lobu Ku 

Xibinhu para Tiu Ku Subrinho. 

 

 

 

00001069/2010/MN/MP 
  

24, 28 e 41 

 

Alterações das Classes  01, 03, 05, 09, 10, 16, 30, 31, 41, 44  

das Marca nº 00001328/2011/ME/MP BOEHRINGER IN-

GELHEIM para a Classe 05 e 10. 

 

 

00001328/2011/ME/MP 

 

BOEHRINGER 

INGELHEIM 

 

 

05 e 101 
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PEDIDOS DE  

DESISTÊNCIA 
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  Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo 

da Marca KLEPZ, em nome da 

TECNICIL INDUSTRIA, S.A. 

  

KLEPZ 

  

  

TECNICIL INDUSTRIA, S.A. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

424/2007/ME/MP&S.  

  

PT.COM – Comunicações Interactivas, S.A. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 425/2007/ME/MS 

 

  

PT.COM – Comunicações Interactivas, S.A. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

426/2007/ME/MP&S 

PRÉMIOS SAPO 

  

  

PT.COM – Comunicações Interactivas, S.A. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 1904/2012/ME/MP 
NUTRILAC Nutrimental S.A. Industria e Comércio de Alimentos 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 1905/2012/ME/MP 
NUTRIMENTAL Nutrimental S.A. Industria e Comércio de Alimentos 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº  2416/2014/MN/MP 

 

Afrolusa– Importação e Exportações Geral de Produtos 

Desiste de pedido de registo 

da Marca nº 

00002490/2014/MN/MS  

KARAMBOLA Sintaxy Lda. 

P
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DESENHOS 

4 
DESENHO INDUSTRIAL 

 

O desenho ou modelo designa o ornamento ou aspecto estético de um artigo, incluindo a aparência da totali-

dade, ou de parte, de um produto resultante das características de, nomeadamente, linhas, contornos, cores, 

forma, textura ou materiais do próprio produto e da sua ornamentação (art.º. 94º CPI). 
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00002304/2014  

J. Carranca Redondo, Lda.  

Portuguesa  

Quinta do Meiral, 3200-095 LOUSA, Portugal  

 

16/07/2014  

 

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00002620/2014  

Federação Cabo-Verdiana de Futebol, 

Cabo-verdiana  

Av. Cidade de Lisboa, Cidade da 

Praia, Código Postal nº.234, Ilha de 

Santiago- República de Cabo Verde  

31/12/2014  

 

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Data do pedido 

 

OBS | Título:  “GARRAFA”  

Reivindicação de Prioridade: 002436600-0002 de 31 de Março de 2014  

D
es
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h

o
s 
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d
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as

 

00002621/2014  

Federação Cabo-Verdiana de Futebol, 

Cabo-verdiana  

Av. Cidade de Lisboa, Cidade da 

Praia, Código Postal nº.234, Ilha de 

Santiago- República de Cabo Verde  

31/12/2014  

 

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

 

Data do pedido 
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00002640/2015  

GROUPE CANAL +  

Francesa  

No. 1, Place du Spectacle, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, França 

 

15/01/15  

 

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Data do pedido 

 

OBS | Reivindicação de Prioridade: França – 2014-3141 de 18 de Julho de 2014 

 

00002673/2012  

VICTOR GUEDES – COMÉRCIO E INDÚSTRIA, Lda.  

Portuguesa  

Rua da Vidreira, No.68, Fontela, 3090-641 FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL  

 

12/06/2012  

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Data do pedido 

 

OBS | Título:  “GARRAFA”  

Reivindicação de Prioridade: Desenho ou Modelo no. 2591 de 14 de Dezembro de 2011  

D
es

en
h

o
s 
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d

u
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Trâmites do Processo Pedido de Registo 
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CONCESSÃO DE  TÍTULOS  

5 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE 

 

RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 

4ºBPI
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Nº Pedido: 041 

Marca: MADEIRA 

 

Titular: Instituto do Vinho, do Bor-

dado e do Artesanato da Madeira, I.P 

Data de Pedido: 06/06/06 

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

MADEIRA 

Nº Pedido: 045 

Marca: ARMANI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

ARMANI 

Nº Pedido: 046 

Marca: ARMANI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

 

 

ARMANI 

Nº Pedido: 047 

Marca: ARMANI COLLEZIONI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A., Mi-

lan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíça 

 

 
ARMANI 

COLLEZIONI 

Nº Pedido: 048 

Marca: ARMANI COLLEZIONI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

 

 

ARMANI 

COLLEZIONI 

Nº Pedido: 049 

Marca: ARMANI EXCHANGE 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

Nº Pedido: 050 

Marca: EMPORIO ARMANI  

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

 

 

 

Nº Pedido: 029  

Marca: BANIF  

 

Titular: Banif – SGPS, S.A. 

 

Data de Pedido: 10/07/06 

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

 

 

BANIF  

Nº Pedido: 030 

Marca: EXCELLENCE  

 

Titular: Banif – SGPS, S.A. 

 

Data de Pedido: 11/07/06  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
EXCELLENCE 

Nº Pedido: 032 

Marca:  PRIVILEGE  

 

Titular: Banif – SGPS, S.A. 

 

Data de Pedido: 10/07/06 

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

PRIVILEGE 

C
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Nº Pedido: 054 

Marca: GIORGE ARMANI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

 

 

GIORGIO  

ARMANI 

Nº Pedido: 082 

Marca: MASTERLUX 

 

Titular: Ertecna – Empresa de Revesti-

mentos Técnicos, Lda. 

Data de Pedido: 13/09/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

Nº Pedido: 083 

Marca: SINALUX 

 

Titular: Ertecna – Empresa de Revesti-

mentos Técnicos, Lda. 

Data de Pedido: 13/09/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

 

 

Nº Pedido: 084 

Marca: Ever lux 

 

Titular: Ertecna – Empresa de Revesti-

mentos Técnicos, Lda. 

Data de Pedido: 13/09/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

 

Nº Pedido: 194 

Marca: BONE STRAIT  

 

Titular: PRO-LINE INTERNATIO-

NAL, INC.  

Data de Pedido: 19/12/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana  

 

 
BONE STRAIT  

Nº Pedido: 347 

Marca: 3 HORSES   

 

Titular: United Dutch Brewer ies B.V 

 

Data de Pedido: 10/04/2007 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Holandesa 

 

 

Nº Pedido: 353  

Marca: C&A  

 

Titular: Aldemar  AG  

 

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Suíço 

 

 

C&A 

Nº Pedido: 052 

Marca: GA 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

 

Nº Pedido: 053 

Marca: GIORGIO ARMANI 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 
GIORGIO  

ARMANI 

Nº Pedido: 051 

Marca: GA 

 

Titular: Giorgio Armani S.P.A.,  

Milan, Swiss Branch Mendrisio 

Data de Pedido: 13/07/2006  

Publicação: B.O. 28/11/2008 

Nacionalidade: Suíço 

 

 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

120 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Nº Pedido: 367  

Marca: DE KUYPER    

 

Titular: Koninklijke de Kuyper  B.V  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

 

DE KUYPER  

Nº Pedido: 369  

Marca: STEFANEL    

 

Titular: Stefanel S.P.A.    

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação:  B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Italiana  

 

 
STEFANEL 

Nº Pedido: 370 

Marca: FAMILIAR 

 

Titular: Cerealis, Produtos Alimenta-

res, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

 

FAMILIAR  

Nº Pedido: 372  

Marca: FAST G  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

Nº Pedido: 373 

Marca: FERREIRA PORTO  

 

Titular: Sogrape Vinho, S.A.  

 

Data de Pedido: 05/02/2007 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 

Nº Pedido: 376  

Marca: G GALP    

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 

S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

Nº Pedido: 377  

Marca: G GALP    

 

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A.  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

Nº Pedido: 355  

Marca: CIDLA  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007    

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

CIDLA  

Nº Pedido: 366  

Marca: DE KUYPER   

 

Titular: Koninklijke de Kuyper  B.V  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 
 

Nº Pedido: 354  

Marca: CIDLA  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007    

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  
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Nº Pedido: 381  

Marca: GALP FROTA  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 

S.A  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

GALP  

Nº Pedido: 383 

Marca: Heineken 

 

Titular: Heineken Brouwer ijen B.V  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Holandesa 

 

 
HEINEKEN 

Nº Pedido: 386 

Marca: ICEL 

 

Titular: Icel – Indústria de Cutelarias da 

Estremadura, S.A.  

Data de Pedido: 03/07/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa  

Nº Pedido: 391  

Marca: LOTUS  

 

Titular: Festina Lotus, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/11/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Espanhola  

 

 

Nº Pedido: 392  

Marca: MAGIC MALTA  

 

Titular: United Dutch Brewer ies B.V.  

 

Data de Pedido: 10/04/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

Nº Pedido: 398 

Marca: MATEUS 

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portugal 

 

 

Nº Pedido: 400  

Marca: MB CARD  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

MB CARD  

Nº Pedido: 379  

Marca: G GALP    

 

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A.  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

Nº Pedido: 380  

Marca: GALP FROTA  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

Nº Pedido: 378  

Marca: G GALP    

 

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A.  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa  
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Nº Pedido: 404  

Marca: MB MULTIBANCO  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

 

Nº Pedido: 405  

Marca: MB NET  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
MB NET  

Nº Pedido: 406  

Marca: MB ONE  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

MB ONE  

Nº Pedido: 407  

Marca: MB PLUS  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

MB PLUS  

Nº Pedido: 408 

Marca: METANOR 

 

Titular: Meda Phar ma – Produtos  

Farmacêuticos, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa 

 

 
METANOR 

Nº Pedido: 411  

Marca: MISTOLIN  

 

Titular: Mistolin-Produtos de limpeza, 

Lda.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

MISTOLIN   

Nº Pedido: 415  

Marca: NACIONAL  

 

Titular: Cerealis, Produtos Alimenta-

res, S.A.  

Data de Pedido: 18/10/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 
 

NACIONAL  

Nº Pedido: 402  

Marca: MB MAIS  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 18/10/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

MB MAIS  

Nº Pedido: 403  

Marca: MB MULTIBANCO  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 28/09/2006  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

Nº Pedido:  401  

Marca: MB CLEAR  

 

Titular: Sibs – Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
MB CLEAR  
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Nº Pedido: 422  

Marca: PIRATE  

 

Titular: United Dutch Brewer ies B.V  

 

Data de Pedido: 10/04/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Holandesa  

 

Nº Pedido:  423  

Marca: PIZZA MOVIL  

 

Titular: Vidisco, S.L.  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Espanhola  

 

 

 

Nº Pedido: 429  

Marca: ROYAL DUTCH POST 

HORN  

 

Titular: United Dutch Brewer ies B.V  

 

Data de Pedido: 10/04/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

 

Nº Pedido: 430  

Marca: S SACOR  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

Nº Pedido: 431  

Marca: SACOR  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
SACOR  

Nº Pedido: 432  

Marca: SANDEMAN  

 

Titular: Portugal Venture Limited  

 

Data de Pedido: 08/11/06  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Grã-Britânia  

 

 

 

 

SANDEMAN  

Nº Pedido: 434  

Marca: SIERRA  

 

Titular: Sonae-SGPS, S.A.  

 

Data de Pedido: 22/02/2007  

Publicação: B.O.01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
SIERRA  

Nº Pedido: 420  

Marca: PETROGAL  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O . 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 
 

PETROGAL  

Nº Pedido: 421  

Marca: PETROGAL  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
 

Nº Pedido: 419  

Marca: PEACHTREE  

 

Titular: Koninklijke de Kuyper  B.V  

 

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Holandesa  

 
 

 
PEACHTREE  
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Nº Pedido: 567  

Marca: STARBURST  

 

Titular: Wm. Wrigley J r . Company  

 

Data de Pedido: 09/09/2009  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

STARBURST  

Nº Pedido: 568  

Marca: TEMPUR  

 

Titular: Dan-Foam, ApS  

 

Data de Pedido:  09/12/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Dinamarquesa  

 

 

TEMPUR  

Nº Pedido: 666  

Marca: LE PRIX GAGNANT  

 

Titular: Distr ibution Leader  Pr ice 

SNC  

 

Data de Pedido: 29/04/2009  

Publicação: B.O.25/06/2010  

 

 

 

Nº Pedido: 667  

Marca:  MONEYGRAM  

 

Titular: Moneygram International, 

INC.  

 

Data de Pedido: 19/03/09  

Publicação: B.O.25/06/2010  

 
 

 

MONEYGRAM   

Nº Pedido: 668  

Marca: PAQUITA  

 

Titular: Franpr ix Holding  

 

Data de Pedido: 08/01/09  

Publicação: B.O. 25/06/2010  

Nacionalidade: Francesa  

 

 
PAQUITA   

Nº Pedido: 669  

Marca: SANDOZ  

 

Titular: Novar tis AG  

 

Data de Pedido: 04/12/09  

Publicação: B.O.25/06/2010  

Nacionalidade: Suíço  

 

 

 

 

 SANDOZ   

Nº Pedido: 670  

Marca: KID’S  

 

Titular: Arcor  S.A.I.C.  

 

Data de Pedido: 12/10/09  

Publicação: B.O.25/06/2010  

Nacionalidade: Argentina   

Nº Pedido: 438  

Marca: SONAP  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

Nº Pedido: 455  

Marca: THE DON  

 

Titular: Portugal Venture Limited  

 

Data de Pedido: 08/11/2006  

Publicação: B.O .01/01/2010  

Nacionalidade: Inglesa  

 

 
 

Nº Pedido: 437  

Marca: SONAP  

 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petro-

gal, S.A.  

Data de Pedido: 05/02/2007  

Publicação: B.O. 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

SONAP  
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Nº Pedido: 766  

Marca: MIRACLE  

 

Titular: Lancome Parfums et Beaute 

& Cie, (Societé en nom collectif)  

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 

 

 

MIRACLE  

Nº Pedido: 767  

Marca: MIZANI  

 

Titular: L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade:  Francesa  

 

 

MIZANI   

Nº Pedido: 768  

Marca: REDKEN  

 

Titular:  L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 

 

REDKEN  

Nº Pedido: 769  

Marca: SOFTSHEEN-CARSON  

 

Titular: L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 
SOFTSHEEN -

CARSON   

Nº Pedido:  770  

Marca: STUDIO LINE  

 

Titular: L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação:  1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 
STUDIO LINE   

Nº Pedido: 771  

Marca: TRÉSOR  

 

Titular:  Lancome Parfums et Beaute & 

Cie, (Societé en nom collectif)  

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 

 

 

 TRÉSOR  

Nº Pedido: 773  

Marca: VICHY  

 

Titular: L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 
 

VICHY  

Nº Pedido:  672  

Marca: FALKEN  

 

Titular: Sumitomo Rubber  Indus-

tries, LTD  

Data de Pedido: 11/11/09  

Publicação: B.O. 25/06/2010  

Nacionalidade: Japonesa  

 

 

 

 

Nº Pedido: 765  

Marca: MAYBELINE  

 

Titular: L´OREAL, SA  

 

Data de Pedido: 28/10/2008  

Publicação:  1º BPI  

Nacionalidade: Francesa  

 

 
 

MAYBELLINE   

Nº Pedido: 671  

Marca: FORMICA  

 

Titular: The Diller  Corporation  

 

Data de Pedido: 29/04/09  

Publicação: B.O. 25/06/2010  

Nacionalidade: Americana  

 
 

FORMICA   
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Nº Pedido: 831  

Marca: ATLANTICO RESEARCH 

CENTER  

Titular: Banco Pr ivado Atlântico, 

S.A.  

 

Data de Pedido: 30/07/2010  

Publicação: 1º BPI  

 

 

 

 

ATLANTICO 

RESEARCH 

CENTER   

Nº Pedido: 832  

Marca: ATLANTICO  

 

Titular: Banco Pr ivado Atlântico, S.A.  

 

Data de Pedido: 30/07/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Angolana  

 

 

Nº Pedido: 838  

Marca: CAMIL  

 

Titular: Camil Alimentos S/A  

 

Data de Pedido: 02/04/2008  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Brasileir a  

 

 

 

Nº Pedido: 846  

Marca: D`AUCY  

 

Titular: Compagnie Generale de Con-

serve  

Data de Pedido: 12/02/2010   

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Francesa   

Nº Pedido: 851  

Marca: ESTEVA  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 ESTEVA  

Nº Pedido: 852  

Marca: FERREIRA  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Por tuguesa  

 

 

 

 

 FERREIRA  

Nº Pedido: 857  

Marca: GAZELA  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

GAZELA  

Nº Pedido: 808  

Marca: CELESTAIR  

 

Titular: Aga Khan Fund For  Econo-

mic Development S.A.  

Data de Pedido: 13/04/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

 

 

Nº Pedido: 810  

Marca: CELESTAIR  

 

Titular: Aga Khan Fund For  Econo-

mic Development S.A.  

Data de Pedido: 13/04/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço  

 

 
CELESTAIR  

Nº Pedido: 807  

Marca: CELESTAIR  

 

Titular: Aga Khan Fund For  Econo-

mic Development S.A.  

Data de Pedido: 13/04/2010  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Suíço   
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Nº Pedido: 858  

Marca: GRÃO VASCO  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

GRÃO VASCO   

Nº Pedido: 867  

Marca: OFFLEY  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 
OFFLEY   

Nº Pedido: 871  

Marca: PLANALTO  

 

Titular: Sogrape Vinhos, S.A.  

 

Data de Pedido: 06/10/2006  

Publicação: 1º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

PLANALTO   

Nº Pedido: 936 

Marca: IMPETUS 

 

Titular: Impetus Por tugal – Têxteis, 

S.A. 

Data de Pedido: 10/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Por tuguesa  

 

 

 

Nº Pedido: 1014 

Marca: PALADIN 

 

Titular: Mendes Gonçalves S.A. 

 

Data de Pedido: 28/10 /2010 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Por tuguesa 

 

 

 

Nº Pedido: 1016 

Marca: PENINSULAR 

 

Titular: Mendes Gonçalves S.A. 

 

Data de Pedido: 28 /10 /2010 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Por tuguesa  

 
 

Nº Pedido: 1028 

Marca: SMIRNOFF 

 

Titular: Diageo Nor th America, Inc. 

 

Data de Pedido: 08/02/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana  

Nº Pedido: 1029 

Marca: SMIRNOFF 

 

Titular: Diageo Nor th America, Inc. 

 

Data de Pedido: 08/02/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana 

SMIRNOFF 

Nº Pedido: 1071 

Marca: PAGINAS AMARELAS 

 

Titular: Directel – Cabo Verde, Lda. 

 

Data de Pedido: 25/08/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Cabo-verdiana 

 

 

 

 

Nº Pedido: 1072 

Marca: YELLOW PAGES 

 

Titular: Directel – Cabo Verde, Lda 

 

Data de Pedido: 25/08/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Cabo-verdiana 

YELLOW 

PAGES 

4ºBPI
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Nº Pedido: 1117 

Marca: JUST FOR ME 

 

Titular: OLD PRO INTERNATIO-

NAL, INC. 

Data de Pedido: 19/12/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana 

JUST FOR  

Nº Pedido: 1142 

Marca: QUASAR 

 

Titular: Perfumes Jesus Del Pozo, SA 

 

Data de Pedido: 01/08/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Espanhola  

 

 

 

 

 QUASAR   

Nº Pedido: 1157 

Marca: TWIX 

 

Titular: Mars, Incorporated, nor te-

americana (Estado de Delaware). 

Data de Pedido: 07/02/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana 

 

 

TWIX 

Nº Pedido: 1160 

Marca: WHISKAS 

 

Titular: Mars, Incorporated, nor te-

americana (Estado de Delaware) 

Data de Pedido:07/02/2007 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Americana 

WHISKAS 

Nº Pedido: 1203 

Marca: AMOR AMOR 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

AMOR 

AMOR 

Nº Pedido: 1204 

Marca: ANAIS ANAIS 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

ANAIS 

ANAIS 

Nº Pedido: 1205 

Marca: DERMO-EXPERTISE 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

 

 

 

 

DERMO -

EXPERTISE   

Nº Pedido: 1206 

Marca: ELSEVE 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

ELSEVE 

Nº Pedido: 1207 

Marca: GARNIER 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

GARNIER 

Nº Pedido: 1208 

Marca: HYPNOSE  

 

Titular: Lancome Parfums et Beaute & 

Cie, (Societé en nom collectif) 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

 HYPNOSE 
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 Nº Pedido: 1209 

Marca: KERASTASE 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação:  1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

KERASTASE 

Nº Pedido: 1210 

Marca: L´OREAL PARIS 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

 

 

 

 

 L´OREAL 

PARIS   

Nº Pedido: 1211 

Marca: L´OREAL PROFESSIO-

NNEL 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

L´OREAL 

PROFESSIO-

NNEL 

Nº Pedido: 1212 

Marca: L´OREAL 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

L´OREAL 

Nº Pedido: 1213 

Marca: LA ROCHE-POSAY 

 

Titular: La Roche-Posay Laboratoire 

Pharmaceutique, SA 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

LA ROCHE -

POSAY 

Nº Pedido: 1214 

Marca: LANCÔME 

 

Titular: Lancome Parfums et Beaute & 

Cie, (Societé en nom collectif) 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

 LANCÔME 

Nº Pedido: 1215 

Marca: MAGNIFIQUE 

 

Titular: Lancome Parfums et Beaute  

& Cie, (Societé en nom collectif ) 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

 

 

 

 

 MAGNIFIQUE  

Nº Pedido:1216 

Marca: MATRIX 

 

Titular: L´OREAL, SA 

 

Data de Pedido: 28/10/2008 

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Francesa 

MATRIX 

Nº Pedido: 1320 

Marca: CONSTANTINO 

 

Titular: SOGRAPE VINHOS, S.A. 

 

Data de Pedido: 06/10/2006 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Por tuguesa 

CONSTANTINO 

Nº Pedido: 1424 

Marca: Figurativa 

 

Titular: Intel Corporation  

 

Data de Pedido: 19/04/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 
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Nº Pedido: 1425 

Marca: THUNDERBOLT  

 

Titular: APPLE INC. 

Data de Pedido: 04/05/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 

  

THUNDERBOLT 

Nº Pedido: 1427 

Marca: CITICORP   

 

Titular: CITIGROUP INC. 

 

Data de Pedido: 13/07/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 

CITICORP 

Nº Pedido: 1428 

Marca: CITI Fig. 

 

Titular: CITIGROUP INC. 

 

Data de Pedido: 13/07/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 

 

 

Nº Pedido: 1429 

Marca: CITIGROUP  

 

Titular: CITIGROUP INC. 

 

Data de Pedido: 13/07/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 

CITIGROUP 

Nº Pedido: 1430 

Marca: CITI 

 

Titular: CITIGROUP 

 

Data de Pedido: 13/07/2011 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Americana 

CITI 

Nº Pedido: 1588 

Marca: GOLDEN VIRGINIA 

 

Titular: Imper ial Tobacco Limited  

 

Data de Pedido: 03/06/2009 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Inglesa 

 
 

Nº Pedido: 1589 

Marca: SUPERKINGS (MISTA) 

 

Titular: Imper ial Tobacco Limited  

 

Data de Pedido: 03/06/2009 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Inglesa 

 

 

 

 

 

Nº Pedido: 1590 

Marca: SUPERKINGS  

(NOMINATIVA) 

 

Titular: Imper ial Tobacco Limited  

Data de Pedido: 03/06/2009 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Inglesa 

SUPERKINGS 

Nº Pedido: 1594 

Marca: REGAL 

 

Titular: Imper ial Tobacco Limited  

 

Data de Pedido: 03/06/2009 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Inglesa 

REGAL 

Nº Pedido: 1605 

Marca: CAÇAROLA 

 

Titular: Valente Marques Comercial, 

S.A. 

Data de Pedido: 29/05/2009 

Publicação: 2º BPI 

Nacionalidade: Por tuguesa  
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RECTIFICAÇÃO DE 

TÍTULOS  
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   Marca nº 1682/2011/ME/MP 

  

 

  

  
  
  
A marca “GIONEE” foi publicada sob o número 1740, sendo que, devia 

ser publicada como marca nº 1682/2011/ME/MP, para concessão de  

título. 

 

Marca nº 157/2007/ME/MP 

 

ADEGA COOP. 

DE BORBA 
  

 

A Marca nº 157 – ADEGA COOP. DE BORBA foi publicada como 

ADEGA COOPERATIVA DE BORBA, sendo que, devia ser publicada 

como, ADEGA COOP. DE BORBA. 

 

Marca nº 1158/2010/ME/MP&S 

  

  

VIAGENS       

ABREU 

 

A Marca nominativa nº 1158 – VIAGENS ABREU, foi publicada como 

marca mista ABREU, sendo que, devia ser publicada como marca nomi-

nativa VIAGENS ABREU. 

  

Marca nº 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 nº 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 1380/2010/ME/MP 

  

UM BONGO 

 

A Marca nº 1380 – UM BONGO, de nacionalidade Portuguesa foi publi-

cada como sendo de nacionalidade Americana, onde devia, ser publicada 

como sendo da NACIONALIDADE PORTUGUESA. 
 

Marca nº 221/2006/ME/MP&S 

  

  

COMPAL 

 

A Marca nº 221 – COMPAL, foi publicada como sendo, da Companhia 

De Produtora de Conservas Alimentares, S.A, onde devia constar Com-

pal – Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A. 
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PUBLICAÇÃO  

DE OBRAS   

ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 7  
 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS  ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 
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0044 

João Pereira Correia Furtado  

1-Cronicas Soltas Sã Loucura  

 

CRONICAS  

Papel  

 

18/07/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0045 

Aleys Alice da Lomba Varela 

Mandira  

 

ARTESANATO  

Papel  

 

14/07/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0046 

João Mendes Soares 

A brisa que Amansa ; Nublaba Alma  

 

POESIA  

Papel  

 

07/09/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0047 

Gil Moreira Semedo  

 

1 - Tubarões Azuis; 2 - Bágu na 

Txáda; 3 - Aman ô largan; 4 - Atriz 

principal, 5 - Champanhe & Chocola-

te; 6 - Cynthia; 7 - Diamante africano; 

8 - Larga; 9 - Nha Noiba 10 - Nhordês 

Dimeu; 11 - Nhu Cesa; 12 - Nôs terra 

morabeza; 13 - Sereia N´Areia; 14 - 

Sta na    Moda; 15 - Tenho medo; 16 - 

Stribilim; 17 - Turn off the light to 

night; 18 - Um Rosa pa Bô; 19 - Be-

autiful/ Bonitona  

 

MÚSICAS/POESIAS  

Papel 

 

22/09/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0048 

Arlete Maria Piedade Louro Daniel / João 

Pereira Correia Furtado  

Olhares de saudade   

 

ROMANCE  

Papel  

 

06/10/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0049 

Levy Ferreira Andrade  

1 - Morte em Terras Vivas,  

2 - Es´toria D`Amor  

POESIA   

Papel  

 

09/10/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0050 

Daniel Spínola  

Bienal de Artes Plásticas  

 

PROJECTO   

Papel  

 

25/10/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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0051 

David Hopffer Almada  

1-Canto a Cabo Verde (1988); 2- 

Caboverdianidade & Tropicalismo 

(1989); 3-A Questão Presidencial 

em Cabo Verde (2002); 4- Em defe-

sa da Caboverdianidade (2006); 5-

Cabo Verde – A revisão da Consti-

tuição de 2010 eo Advento da Nova 

República (2010)  

 

POESIAS/ENSAIOS   

Papel  

 

25/10/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0052 

Ana Margarida Gonçalves Teixeira  

Morabeza de dez grãozinho de terra, 

um desafio de gestão de pessoas  

 

LIVRO 

Papel  

 

28/10/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0054 

Gil Moreira Semedo  

 

1-Dia dos meus Anos; 2-Números & 

Letras; 3-H2O (Agua).  

 

POESIA 

Papel 

 

28/11/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0053 

Artemisa Ferreira e João Furtado  

 

Drama de um Desencontro  

 

ROMANCE  

Papel  

 

17/11/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0055 

Jorge Octávio Soares Silva  

O Pano de Cabo Verde  

 

ENSAIO/ INVESTIGAÇÃO  

Papel  

 

05/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0056 

Ana Margarida Gonçalves Teixeira  

 

Mudança na Organizações. Impor-

tância de Cliente Interno e seu Im-

pacto de GRH/GP  

 

INVESTIGAÇÃO  

Papel  

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0057 

João Lopes Filho  

In Memoriam João Lopes  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0058 

João Lopes Filho  

Vamos Conhecer Cabo Verde  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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0059 

João Lopes Filho  

Cabo Verde – Abolição da Escravatura  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0060 

João Lopes Filho  

Cronicas do Tempo que Passou  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0061 

João Lopes Filho  

A Capela do Pico Vermelho em Santiago  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0062 

João Lopes Filho  

Olhares Partilhados  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0063 

João Lopes Filho  

Imigrantes em Terra de Emigrantes  

 

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0064 

João Lopes Filho  

Introdução à Cultura Cabo-Verdiana  

ENSAIO 

Papel  

 

18/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0065 

Carlos Monteiro dos Santos 

1 - kusas des mundu, 2 - Ganância,  

3 - Injustiça ka ta dura, 4 - Bu realidadi, 5 - Un 

cidadão do mundu, 6 - Verdadi,  

7 - Mas purke?,  8 - Nha propi pessoa,  

9- Dora, 10-Undi ba bai se mi?  

 

POESIAS MUSICAIS  

Papel  

 

28/01/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0066 

Carlos Alberto S. Monteiro  

Histórias de vida: Apontamentos de 

Fabião de Sousa Monteiro de 1929 a 

1931 

 

ROMANCE/ BIOGRAFIA  

Papel  

 

24/02/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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0067 

Rito César de Barros Varela  

Luz Puríssima  

 

ROMANCE/LIVRO  

Papel  

 

15/03/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0068 

Associação Cognitária S. Jorge de Mil-

réu/Escola Universitária Vasco da Ga-

ma.  

 

Programa - Base para criação de licenci-

atura em Arquitectura e mestrado em 

Arquitectura e paisagem na UNI-CV 

 

 

PROJECTO 

CD 

 

19/03/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0071 

Rito César de Barros Varela  

Luz Puríssima  

 

FONOGRAMA  

CD 

 

10/05/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0069 

Gilberto Lima / João Furtado 

 

A Terra e a Guerra pela Paz Volume III  

 

POESIAS 

Papel 

 

28/04/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0070 

Benvindo Soares Évora  

Farol D. Maria Pia, Na Praia  

 

DISSERTAÇÃO 

CD 

 

08/05/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0072 

Gilberto Centeio Lima  

 

Viver e Crescer  

 

POESIAS 

Papel 

 

18/05/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0073 

Paulo Jorge Moreno Ferreira  

 

1-1 de Junho;  2-Sperança di nós cam-

pones; 3-Dizenvolvi, mas, nau negativa-

mente; 4-Portugal- Katástrofi; 5-Nha 

troku_ praça somada; 6-Grandi;  

7-Ficção 

 

POESIAS 

Papel 

 

12/06/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0074 

Fábio Vieira  

O Retrato de um Sonho   

 

ROMANCE 

Papel 

 

26/07/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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0075 

Jose António de Pina  

Laboratório Virtual de Línguas 

 

ENSAIO 

Papel  

 

23/07/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0076 

Herlandson Lima Duarte  

 

Glória 

 

PEÇA TEATRAL 

Pen-Driver 

 

21/08/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0078 

João Furtado  

Contos Contados em Poemas  

 

POESIA  

Papel 

 

28/11/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0077 

Dâmaso Samuel Vaz  

 

 Calor, Chuva e Mosquitos  

 

POESIA/ PROSA   

Papel 

 

26/10/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0079 

João Furtado / Arlete Piedade  

O Drama da Emigração Turística  

 

DRAMA / POESIA  

Papel 

 

28/11/2012  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0080 

Daniel Ramos Mendes  

 

Poemas da noite I  

 

POESIAS 

CD 

 

21/01/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0081 

Celina M. N. L. Torres Lopes  

 

Memorias Poéticas  

 

POESIAS 

Papel 

 

21/02/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0082 

Hélder E. S. Levy Cardoso   

Direitos Humanos- Princípios da Vida  

 

ENSAIO / ENVESTIGAÇÃO 

CD 

 

09/04/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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0083 

João Furtado; Esmael Teixeira  

O Drama do Auto Recluso  

 

ENSAIO 

Papel  

 

24/04/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0084 

Amália Faustino Mendes  

 

Bramindo em Quadras Rimadas  

 

POESIA 

Papel 

 

30/04/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0086 

Sónia Mascarenhas Gonçalves  

Gritu D´Arti  

 

PROJECTO  

Papel 

 

12/03/20134 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0085 

Jailson Henrique R. Alves 

 

 Livro – Exposição Fotográfica “ Ex-

pressão e Sentimento” 

 

FOTOGRAFIA 

Papel 

 

13/03/2014  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0087 

Nuno Miguel Mendes Dias  

Vitima 

 

POESIA 

Papel 

 

03/02/2014  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0088 

Sandro Lopes 

 

Edifício Digital, Master Plan Sucupira  

 

PROJECTO 

CD 

 

22/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0089 

Adriano Monteiro Silva 

 

Músicas de Cabo verde: 1-Lembrança, 2-Kontan, 3- É tradison, 4-Diferença, 5- Badia, 6- Desafio, 7-Mama, 8-Si, 

9-Nos Amor, 10-Festa Bedjo, 11- Bó Partida, 12-Nha terra, 13- Quem me Dera, 14-Mundo, 15- Mi é Cabo-

Verdiano, 16- Festa na Kananga, 17- Tabanka, 18- Jusefina, 19- Nos batuku, 20-Tempo passa, 21- Robelado, 22-

Djacinto Barela, 23- Bu ca Nada, 24-Imigrante, 25- Briu de Funaná 

 

POESIAS/MÚSICAS 

Papel 

 

15/10/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

140 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

0090 

Universidade Lusófona de Cabo Verde 

Rota do Fogo – Cabo Verde  

 

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0091 

Universidade Lusófona de Cabo Verde 

Rota da Ilha do Sal  

 

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0092 

Universidade Lusófona de Cabo Verde  

Cidade da Praia - Melhoramento dos Assen-

tamentos Urbanos Informais – Projeto Piloto  

 

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0093 

Universidade Lusófona de Cabo Verde 

Urbanismo de Emergência -Cidade da 

Praia 13.  

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0094 

Universidade Lusófona de Cabo Verde  

Plano de Detalhe de Salvaguarda e Valori-

zação do Núcleo Histórico da Cidade Velha/ 

Ribeira Grande de Santiago 

 

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0095 

Daniel Fernandes Semedo Varela 

1 - Lúcia, 2 - Zinha, 3 - 24 de Agosto, 

4 – Cadía Não, 5 – Na Porta,  

6 – Marleny, 7 – Navio Bondoso,  

8 – Duxa, 9 – 29 de Junho,  

10 -  Lembrança Antiga,  

11 – Lamento, 12 – Senhor Mário 

Dna. Eneida, 13 – Fidju Fêmia,  

14 – Sexta Feira, 15 – Sr. Alirio,  

16 – Fome, 17 – Cuidado cu bu bida, 

18 - Sério Dimas, 19 – Merca 1º,  

20 – Merca 2º, 21 – Sabijão,  

22 – Home, 23 – S. Delegado,  

24 – Minó, 25 – Nhalu, 26 – Povo 

d´Djarfogo, 27 – Goloza D´Más,  

28 – O, O Mãe, 29 – Alto Barcabalei-

ro, 30 – Rapazes cilêncio.  

 

MÚSICAS/COMPOSIÇÃO  

Papel  

 

22/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0096 

António Joaquim dos Santos  

Paraíso Escondido. Projecto I: 1- Vida sem 

Droga, 2-Ribeira Fresca, 3- Rapazim di 

Rabona, 4- Paraíso Escondido, 3- Festa di 

Pipitinha, 4- S. Nicolau, 5- Sofrimento,  

6-Dispidida, 7-Conta-quilómetro,  

8-Bordêra, 9- Bô era tudo na nha vida. 

 

PROJECTO 

Papel  

 

19/12/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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0097 

Ana Mafalda F. T. C. Rodrigues  

Tese de Doutoramentos: Enquadramento de soluções habitacionais evolutivas no âmbito das políticas de rege-

neração urbana: Análise comparativa de experiências de habitação de interesse social (HIS) em assentamentos 

urbanos de génese informal em Portugal e Cabo Verde  

 

PROJECTO 

Papel  

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0098 

Ana Mafalda F. T. Cristo Rodrigues  

Casa da Escrita  

 

 Projecto  

Papel 

 

27/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0099 

Mário Elisandro Correia Gonçalves  

Kasa Kultura  

 

PROJECTO 

Papel  

 

19/11/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

100 

Carmelinda A. F.F.F.G Abu-Raya  

O Pirilampo e a Libélula  

 

CONTOS 

CD 

 

03/12/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

101 

João Furtado e Luís Oliveira  

Abraço Poético Brasil - Cabo Verde - 

Poemas Soltos. 

 

LIVRO POÉTICO  

Papel  

 

11/12/2013  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

102 

João Mendes Soares  

Lápis Afiado/ Kadjidu entre Lisbonne et 

Paris  

 

POESIAS 

DVD 

 

15/09/2011  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

103 

Macário Pires Landim  

1-Viola Tintim; 2- Na Climal nha 

tôm; 3-Sontiol Cultura; 4-Cultura Mas 

visível; 5-Amiga; 6-Ti  hobido na 

tudo mundo; 7-Reguei ia; 8- Batuco ô 

cola; 9-N´tem k vive tambê; 10-Mi-ê 

ca bedjo; 11- Sôm das Sambas. 

 

POESIAS 

Papel  

 

03/06/2008 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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104 

Miriam Natali Medina  

Mon Na Roda  

 

PROJECTO 

Papel  

 

28/06/2010 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

105 

Edwige Bienvemu BA 

Módulo de Formação IEC, Preven-

ção contra a Violação e a Aliena-

ção dos DDH Mon Na Roda  

 

 

ENSAIO/ INVESTIGAÇÃO  

Papel  

 

10/12/2009 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 106 

Cariny Teresa Mascarenhas Pina  

Crescer Especial-Centro Desenvolvimento 

e Intervenção Precoce  

 

PROJECTO 

Papel  

 

09/09/2010 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

107 

João Pereira Correia Furtado 

1- A Terra e a guerra pela Paz; 2- 

Salvar a terra ou todos morrere-

mos; 3- Nha Emilia; 4- É para 

Alimentar o meu filho; 5-

Caboverdiana em S.Tomé; 6-Me 

condene; 7- Coroa de Flores para 

Shuarto;8- Em Campo de Batalha 

se forma. 

 

POESIA 

Papel  

 

03/09/2010 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

108 

Natacha Mosso Macedo Magalhães  

Hora Miúda-Programa Televisivo  

 

VIDEOGRAMA/ PROJECTO  

Papel  

 

18/03/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

109 

Cavibel S.A.R.L  

Talento Strela 

 

VIDEOGRAMA/ PROJECTO  

Papel/CD 

 

11/05/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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110 

António Domingos Lopes 

Jogo televisivo “Pia”  

 

Projecto  

Papel 

 

04/11/2011  

4ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

143 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

D
ir

ei
to

s 
d

o
 A

u
to

r 

111 

Rosana Maria Pereira Almeida  

Pedro Pires: Ultimas 48h na Presidência  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

06/10/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

112 

Adilson Cesar Gomes Monteiro 

Viva vida  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

09/11/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

113 

Celso Lopes Rodrigues  

Educ- Acção  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

22/10/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

114 

Artemedia Produções  

1- Sobre Rodas; 2- Começar de Novo  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

25/01/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

115 

Artemedia Produções  

1-Pelos Caminhos dos Mestres; 2- Pelos 

Caminhos de Culturas  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

25/01/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

116 

Aniceto Fonseca  

Grogu 

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

29/12/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

117 

Julio dos Reis Borges  

Mininu manssu 

  

MÚSICA 

Papel / CD 

 

12/11/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

118 

Dâmaso Samuel Almada R. Vaz  

One 

  

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

DVD 

 

19/12/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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119 

Rosana Maria Pereira Almeida  

Morna: A Alma Crioula  

 

VIDEOGRAMA/PROJECTO 

Papel  

 

17/04/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

120 

António Barbosa Vicente Júnior 

Blue Moon  

 

FONOGRAMA 

CD 

 

17/09/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

121 

Ana Lígia Azevedo Vera-cruz  

Sementes  

1-Fly in dreams; 2-Distante; 3- Beat Light; 4- Blenda; 5-Indeciso; 6-Youth; 7-Valseando; 8-Dreamy; 9-Sweet 

Circus; 10- Destinos; 11-Guitarra; 12-Expansão; 13-Silent Night; 14- Interior; 15-Passagem; 16-Viagem;  

17-Caminhos; 18-Dois Pontos; 19-Pontes; 20-Esperança;  21-Corasom; 22- Noite; 23-Passada; 24-Sodade;  

25-Pensa; 26-Lembra; 27-Se um fosse bo. 

 

FONOGRAMA 

CD 

 

21/09/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

122 

Rito César de Barros Varela  

Luz Puríssima 

 

MÚSICAS 

CD 

 

18/10/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

123 

SHEKINAH  

Missionário Santo 

 

FONOGRAMA 

CD 

 

04/02/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

124 

SHEKINAH  

Jesus é nôs Speransa  

 

FONOGRAMA 

CD 

 

04/02/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

125 

Janilson Tavares Moreira  

1-Nha Mano; 2-Mae;  

3-Dispidida; 4-Sorry; 5-Dor de 

Partida.  

 

MÚSICA 

Papel 

 

11/04/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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126 

José António Dias 

1-Kabeca D´Baxa; 2-Mulatinha; 3-Festa 

Bedjo; 4-Apaixonado; 5-El Enganom;  

6-Titiu; 7-Casamento de Gente Antigo  

 

 

MÚSICA/ FONOGRAMA  

Papel/CD 

 

07/03/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

127 

Victorino Gonçalves  

Nostalgia; Apelu  

 

MÚSICA 

Papel 

 

18/04/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

129 

Janilson Tavares Moreira 

Nhum Tone  

 

MÚSICA 

Papel 

 

29/04/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

128 

Grupo Filhos e Friends de Ribeira Grande 

Filhos e Friends de Ribeira Grande  

 

MÚSICA 

CD 

 

23/04/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
131 

Kátia Simon Alves Borges  

Dispidida  

 

MÚSICA 

Papel/CD 

 

18/06/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

130 

Carlos Rui Martins Ribeiro  

Nha República  

 

MÚSICA 

CD 

 

22/05/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

132 

António Jesus Tavares Alvarenga (A.T.A DjuDja) 

Nha Fortuna (Decretan Nha Fim; Diário de Amor; Ê mi propi kê Nhu Manel; Bu maldição; Bu humilhan; Más 

gostosa des mundo; Neidy; Nha flor; Nha fortuna; Nôs acordo de amor). 

Dispidida  

 

FONOGRAMA /MÚSICA  

Papel/CD 

 

25/07/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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133 

Gilson Santos Alves  

Soncent Q´Cara Levantod 

 

FONOGRAMA /MÚSICA 

Papel/CD 

 

25/07/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

134 

David Hopffer Almada  

Vivências (2004)  

 

POESIAS 

Papel 

 

25/10/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

135 

Sandro Osvaldo Pereira dos Santos 

Pires Lopes   

Paradise Garden Resort  

 

PROJECTO 

CD 

 

07/11/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

136 

Rui Alex Martins Alves Ribeiro  

1- Es Ka ta Kre; 2- Mi kubo; 3- Nha 

amigo; 4- Es vida li; 5- So pa Cumé 

Cabelo. 

 

MÚSICAS 

CD 

 

31/10/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

137 

Admar Isidoro Borges Correia  

Cidade Velha Mobile  

 

Aplicações para dipositivos moveis  

CD 

 

07/10/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

138 

Edwige Bienvenu BÂ  

IEC 

 

ENSAIO/ MODULO  

Papel 

 

22/10/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

139 

Universidade Lusófona de Cabo Verde 

Rota de Grogue de Cabo Verde  

 

PROJECTO 

Papel 

 

27/11/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

140 

Adilson Duarte Mendes Cabral  

Stand Comics In Cabo Verde  

 

PROJECTO 

Papel 

 

30/09/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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141 

José Lopes da Graça 

Na Espiral dos Tempos e Outros Cânti-

cos  

 

POESIA 

Papel 

 

12/09/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

142 

Janilson Tavares Moreira  

Banda Clave  

 

Nome de Banda  

Papel 

 

16/09/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

143 

Gilson Santos Alves 

E Agora Nós Humanos  

 

POESIA 

CD 

 

01/10/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

144 

Zequinha Magra  

Terá 

 

FONOGRAMA /MÚSICAS  

CD/Papel 

 

12/09/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

145 

Simão Borges, Gilson Ramos e Délcia Al-

meida  

Missionário Santo  

 

FONOGRAMA /MÚSICAS  

CD 

 

29/08/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

146 

Camara Municipal de Santa Cruz 

HIP HOP Santa Cruz, Talento Santa 

Cruz II  

FONOGRAMA /MÚSICAS  

CD 

 

24/02/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

147 

Grupo Filhos e Friends de Ribeira Gran-

de –SSRG-Plus  

Soba V.3 Faixa nº 9; Verão 2009 Faixa 

nº 5  

 

FONOGRAMA /MÚSICA  

CD 

 

06/09/2012 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

148 

Paulo Jorge Moreno Ferreira – Paulo 

Morfer  

Mal-Estar, Statuo Quo  

 

FONOGRAMA /MÚSICAS  

CD 

 

25/10/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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149 

Lino António Neves  

1- Menino di Rua, 2-Vento de Mudança, 3-Maria Cana, 4- O Chica, 5-Povo pedi pâ bo, 6- Na hora di por di Sol, 

7-Fidje Cá tem pai, 8-31 de Agosto, 9- Mindel-Cidade Alegre,10- Poema Canção 

 

POESIA/MÚSICAS 

Papel 

 

02/06/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

150 

Zequinha Magra  

IMPRESSOM 

 

FONOGRAMA /MÚSICAS  

CD 

 

16/08/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

151 

Paulo Jorge Moreira Ferreira - Paulo 

Morfer 

1-Terra Kampunes (Txon); 2- Sanikulau; 

3-Mininus sta perdi; 4- Rikezas di Áfri-

ca; 5- Imigrason; 6- Portugal-Mal- Estar; 

7-Kenia;8- Sudão; 9-Afrika;  

10-Menusprezadu (Maiu). 

 

POESIAS/MÚSICAS  

Papel 

 

30/08/2011 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

152 

António Joaquim Dos Santos  

Inteligências, Projecto 2  

1-Fadigôde, 2-Bafarada, 3-Bô ta pagá 

Juro, 4-Calotêr, 5-Dia de Partida,6- Inte-

ligência, 7-Pisca Pisca, 8-S. Tomé, 9-

Piranha, 10-Aviozinh,11- Rotcha Scribi-

da. 

 

MÚSICAS  

Papel 

 

27/02/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

153 

Mário Conceição F. Vaz Almeida 

A Rapariga  

 

VIDEOGRAMA  

CD 

 

27/02/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

154 

Mário Conceição F. Vaz Almeida 

Sete e Meio (7/2) 

 

GUIÃO/ENSAIO  

DVD 

 

27/02/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

155 

Mário Conceição F. Vaz Almeida 

Cultura Audiovisual em Cabo Verde 

(Revisão Científica e actualizado)  

ENSAIO 

DVD 

 

27/02/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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156 

Global Media L.D.A  

FANZONE  

 

PROJECTO 

DVD 

 

07/03/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

158 

Jorge Octávio Soares Silva  

Jogo de TiCaranga  

 

PROJECTO  

Papel 

 

07/04/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

157 

Gilson dos Santos Alves  

1-Q´pove ê ess?, 2- Praia; 

3-Pagá nha stória;  

4-A Muralha in C9;  

5-M´crê ser quem mi ê,  

5-Rodopiá.  

 

MÚSICAS 

Papel/CD 

 

14/03/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

159 

Eugénio Augusto Pinto Inocêncio  

Múrcia  

 

ROMANCE / ENSAIO 

Papel 

 

08/04/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
160 

Associação Mulheres Caminho Progresso 

Nova Alegria 

 

Nome de Grupo  

Papel 

 

22/04/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

161 

Manuel Lopes Andrade, Lourenço 

Fernandes Silva Tavares, Jorge Matias 

Amado Dias.  

Franklim Almeida Aguiar  

 

 

Hino Oficial Sporting Club da Praia  

 

MÚSICA  

CD 

 

25/04/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Titular dos Direitos 

de Autor  

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

162 

Francisco Pedro Alves dos Santos Cabral 

ADVERTIR  

 

MÚSICAS 

Papel 

 

13/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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163 

Ângelo Afonseca Cruz 

Cabo Roots  

 

PROJECTO MUSICAL  

Papel 

 

29/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

164 

Leocádio Monteiro Gonçalves 

Kabo Frontam  

 

 FONOGRAMA  

CD 

 

03/06/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

165 

Leocádio Monteiro Gonçalves  

Kabo Frontam 

 

VIDEOGRAMA  

CD 

 

03/06/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

166 

Gelson Lopes Brandão  

Barbie Girl 

 

MÚSICA 

Papel 

 

20/12/2013 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

167 

Francisco Pedro Alves dos Santos Cabral  

Elucidar  

 

MÚSICAS 

Papel 

 

13/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

168 

Francisco Pedro Alves dos Santos  

Cabral  

Deixo-Vos a Paz  

 

MÚSICAS 

Papel/Áudio 

 

06/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

169 

M.A. CV - ESCOLA TÉCNICA FORMAÇÃO EM SAUDE E EDUCAÇÃO  

 CURSO TÉCNICO AUXILIAR DE LABORATORIO E ANÁLISES CLÍNICAS  

 

PROJECTO 

Papel 

 

08/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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170 

M.A. CV - ESCOLA TEC. FORMAÇÃO EM SAUDE E EDUCAÇÃO  

CURSO TECNICO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA  

 

PROJECTO 

Papel 

 

08/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

171 

M.A. CV - ESCOLA TEC. FORMAÇÃO EM SAUDE E EDUCAÇÃO  

CURSO TECNICO AUXILIAR DE FARMÁCIA 

 

PROJECTO 

Papel 

 

08/05/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

172 

Maria Teresa Mendes Fernandes  

Tradison De terra  

 

NOME DE GRUPO  

Papel 

 

10/06/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

173 

FEMA EDITORA  

O Caminho da Esperança Vol. I 

 

PEÇA TEATRAL  

Papel 

 

27/06/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

174 

FEMA EDITORA  

APOKÁLYPSIS Vol. I 

 

PROVERBIO  

Papel 

 

27/06/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

175 

TCHON KRIOL, LDA.  

Oiá – Festival Nacional Cinema de 

Cabo Verde  

 

PROJECTO 

Papel 

 

26/08/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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176 

Roberto Hernâni Vera-Cruz Lima  

JOGO TAK TAK  

 

PROJECTO 

Papel 

 

09/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

177 

Celso Lopes Rodrigues  

PALPYTE  

 

JOGOS DE ENTRETENIMENTO 

Papel 

 

13/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

178 

Celso Lopes Rodrigues  

LOTOSPORT  

 

JOGOS DE ENTRETENIMENTO 

Papel 

 

13/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

179 

Celestino Varela e Manuel Monteiro  

Proposta técnica e financeira para a 

prestação de serviço à Unitel T+  

 

PROJECTO 

 Papel 

 

13/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

180 

Babatounde Lamidi Taofiq (Tao)  

Nostalgia  

 

VIDEOGRAMA/ DOCUMENTÁRIO  

 Papel/CD 

 

27/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

181 

Babatounde Lamidi Taofiq (Tao)  

Praia Praia Express  

 

VIDEOGRAMA/ DOCUMENTÁRIO  

 Papel/CD 

 

27/10/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

182 

Rosana Maria Pereira Almeida  

365 histórias para Dormir  

 

HISTÓRIAS / VIDEOGRAMA  

 Papel 

 

09/12/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

183 

Artemedia Produção Lda.  

Homem que é Homem não Bate em 

Mulher – Espectáculo Forsa di Mudjer. 

 

PROJECTO 

CD 

 

11/12/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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Artemedia Produção Lda.  

“Gala Mulher”  

 

PROJECTO 

Papel 

 

11/12/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

185 

Jailson Santos L. Almeida  

1-Viva PN; 2-Nha Berço; 3- Nha Konsolanção; 4-Distância: 5-Dor D´partida; 6- Ausência; 7-Kurtição; 8-Nôs 

M´nine; 9-Vitima D´imigração; 10- Nha Mãezinha; 11-Konsêi Dóde X´prezóde; 12- Nôs Peskador;  

13-Kamponês; 14- Malvóde; 15-Kara  êne ê gente; 16- Nhe segrede; 17-X´perança; 18- N´dicide kontao;  

18-kertinha D´nutícia; 19-Ilusão; 20-Nhe mucim; 21- Kredor ê Vencedor; 22-Nha Morna; 23- Gigante de Djar 

Fogo; 24- Nós Africa; 25- Dispidida;  

 

MÚSICA 

Papel 

 

26/12/2014 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

186 

Nestor Hernandez Carvalhal Andrade 

Best Dance  

 

PROJECTO 

Papel 

 

06/01/2015 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

187 

Nestor Hernandez Carvalhal Andrade 

CHAMPIONS 

 

PROJECTO 

Papel 

 

06/01/2015 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

187 

Gil Moreira Semedo—Gilito 

PALOP MUSIC  AWARDS 

 

Projecto 

Papel 

 

30-08-2011 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

4ºBPI
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Cabo Verde inicia o seu processo de Normalização  

As  dez (10) primeiras Normas Cabo-Verdianas 
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