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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. 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

3 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Artigo 154º 
 

Publicação do pedido 

 

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

Propriedade Industrial, para efeito de reclamação de quem se 

julgar prejudicado pela eventual concessão do registo. 

 

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

reprodução da marca, a classificação dos produtos e serviços 

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

re o n.º 1 do artigo 151º. 

 

3. Compete ao serviço responsável pela Propriedade Industrial 

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

rigindo-a, se for caso disso. 
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NOTA DE  

ABERTURA 

Caros Utentes, 

Caros Leitores,  

 

Não poderia existir melhor momento para a publicação de mais um número do BPI – Boletim de Proprie-

dade Intelectual, demonstrando mais um feito e mais um resultado concreto da atuação do IGQPI, enquan-

to organismo nacional responsável pela gestão da propriedade intelectual em Cabo Verde. Momento festi-

vo, em que todos estão imbuídos do espírito Natalício e com a espectativa de bem terminar o ano de 2015, 

com sucesso e com a sensação do dever cumprido, mas sobretudo, expectando um ano vindouro de melho-

res condições, de maiores sucessos e repleto de realizações. 

O momento é também tão especial porque coincide com o final de um ano económico, que, a todos os ní-

veis, não foi nada fácil, não só do ponto de vista operacional como também financeiro/orçamental. Um 

ano que podemos tomar como o ponto de referência, ou seja, o ano marcante em matéria de gestão da qua-

lidade e da propriedade intelectual em Cabo Verde, pois foi durante o ano 2015 que o IGQPI conseguiu 

dar início ao processo de reconhecimento e de credibilização da sua imagem no mercado, enquanto Institu-

to Público.  

 

O ano 2015 foi também especial porque foi durante esse mesmo ano que se procedeu à instalação, propria-

mente dita, do Instituto, ao reforço da sua capacidade operacional, e ao tratamento básico das questões que 

estão sob a responsabilidade do mesmo. Enfim, foi um ano de muito esforço, de muito trabalho e de muita 

dedicação. 

 

A publicação de mais um número do BPI demonstra que o IGQPI está cumprindo com as suas responsabi-

lidades e está dando resposta atempada aos seus utentes, tratando, de forma célere e com muita responsabi-

lidade, todos os pedidos de registo dos ativos da propriedade intelectual, com destaque para as marcas, in-

sígnias, nomes de estabelecimento, logótipos, desenhos e modelos, mas também, todo o tipo de obras deri-

vadas de direitos autorais e conexos. 

Estamos convictos que o desafio que temos pela frente é enorme. Enfrentamo-lo com espírito de luta, com 

positivismo, mas sobretudo, com a convicção de que, juntos, poderemos fazer muito mais. 

Nunca é demais frisar que, graças a um trabalho de mérito da equipa que integra o instituto, é possível, 

internamente, apesar de todos os constrangimentos que enfrentamos, atingir os nossos objetivos e o BPI é 

um exemplo claro de que é possível, sem grandes esforços e sem grandes recursos, atingirmos os resulta-

dos almejados.  

Eng.º Abraão Lopes - Presidente do IGQPI 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

4 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

O BPI nº 6 trás novas abordagens, nova forma de tratamento e maior rigor conceptual. Para além de termos 

ultrapassado, definitivamente, o problema da dependência conceptiva, acreditamos estar a melhorar a cada 

dia. 

 

Assim, é com sentido de reconhecimento e sobretudo de louvor que agradeço a todos os colaboradores e par-

ceiros do IGQPI pelo excelente trabalho realizado ao longo do ano 2015, o que demonstra que, realmente, 

atuando em parceria/equipa, conseguiremos ultrapassar todos os constrangimentos. 

 

Aos nossos utentes, o nosso reconhecimento pela confiança depositada em nós. Esperamos ter correspondido 

às suas expectativas concernentes às solicitações feitas. 

 

 

Votos de Boas Festas e que o ano 2016 seja coroado de sucessos, em todos os sentidos. 
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Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana, atri-

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

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

nexos.  

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

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

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

LOGOTIPOS 

1 
PUBLICAÇÃO DE LOGOTIPOS 
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00002869/2015 

 

Tecnicil Imobiliária – Sociedade Unipessoal, S.A.  

 

Cabo-verdiana  

 

Cidade da Praia, Achada Santo António, Ilha de Santiago, Cabo Verde  

 

11/07/2006  

Logotipo nº 

 

Requerente 

 

Nacionalidade 

 

Residência 

 

Data do pedido 
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OBS: Reivindicam-se as cores Pantone (azul 285C, 70% e 40% e laranja 152C, 70% e 40%) e CMYK, RGB e HTML. 
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PUBLICAÇÃO DE 

PEDIDOS  

2 
PUBLICAÇÃO DE MARCAS 

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

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

 

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

no Boletim da Propriedade Intelectual”. 
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00002687/2015/MN/MP  

 03  

CABOPLAST  

Cabo Verde 

Zona Industrial de Achada Grande Trás, 

Praia, Cabo Verde  

Industrial e Comercial  

11/02/2015  

Classe 03: sabões, perfumaria, óleos essen-

ciais, cosméticos.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividades 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002686/2015/MN/MP  

19  

CABOPLAST  

Cabo Verde 

Zona Industrial de Achada Grande Trás, Praia, 

Cabo Verde 

Industrial e Comercial  

11/02/2015  

Classe 12: Reservatórios de água não metálicos.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividades 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

 

00002688/2015/ME/MS  

35,36 e 43  

The Resort Group PLC,  

Gibraltar  

23 Ocean Village Promenade, Gibraltar  

Comercial  

29/02/2015  

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). 

Marca nº 

 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002695/2015/ME/MP&S  

 

7,9,12,35,36,37  

VOLVO TRADEMARK HOLDING 

AKTIEBOLAG  

Suécia  

 

c/o AB Volvo, 405 08 Goteborg, Suécia  

 

Industrial e Comercial  

 

19/02/2015  

Abaixo Listados 

 

RESERVATÓRIOS CABOPLAST LIVIA 

(Classe 7) Motores (excepto para veículos terrestres), incluindo motores marinhos, motores de aviões, motores para máquinas industriais, 

agrícolas e florestais, motores de combustão estacionária, turbinas, motores elétricos; geradores e alternadores elétricos; geradores de alta 

frequência; unidades de limpeza do ar (filtros de ar) para motores e dispositivos antipoluição para motores; carburadores, conversores para 

combustíveis líquidos, injetores, bombas de injeção, bombas de combustível, reguladores de velocidade, bocais de injeção e suportes de bo-

cais, válvulas de máquinas, vaporizadores, arrancadores, sistemas de ignição, bobinas de ignição, velas de incandescência, velas de ignição, 

conetores de velas de ignição, sondas lambda, magnetos, silenciadores / tubos de escape e supressores de centelhas para motores de combus-

tão; filtros de combustível, filtros de óleo, filtros de ar; rolamentos esféricos, rolamentos lisos, eixos, vedações de eixos, rodas dentadas, rodas 

motrizes, engrenagem de mudança de velocidade, polias, correntes e correias de transmissão, molas, filtros, bombas, reguladores, válvulas de 

escape, controlos, ventoinhas e correias de ventoinhas, tudo para radiadores de refrigeração de motores; ventoinhas de refrigeração, radiadores 

de refrigeração, arrancadores, aparelhos de alimentação de combustível, aparelhos de refrigeração de óleo, travões, tampas para radiadores de 

refrigeração, aceleradores, bombas hidráulicas, cilindros hidráulicos, reservatórios hidráulicos, filtros hidráulicos, motores hidráulicos, tubos 

hidráulicos, válvulas hidráulicas, unidades de estimulação para transmissão hidráulica, tudo para máquina e motores; acoplamento de máqui-

nas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres), incluindo transmissões elétricas, caixas de velocidades / transmissões, 

marcha atrás, mudanças de redução, controladores de caixas de velocidades, sistemas de controlo de tração, sistemas de controlo da dinâmica 

do veículo, ligações de eixos,  
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acoplamentos e embraiagens, canos de escape, acoplamentos e correias de transmissão; unidades de tomadas de transmissão de potência para 

motores de veículos, para utilizar como motores principais; unidades de direção internas / externas e unidades de direção de barcos à vela para 

motores internos; bombas hidráulicas e motores e seus componentes, bombas de ar como acessórios para veículos; buchas e rolamentos (peças 

de máquinas); sistemas de direção elétricos, válvulas de controlo (peças de máquinas), válvulas de travagem (peças de máquinas); turbocompres-

sores de gases de escape; compressores, travões de ar comprimido, reservatórios de ar comprimido, cilindros de ar comprimido e motores de ar 

comprimido, bombas de sentina; máquinas para trabalhar o metal e plástico; máquinas para a indústria química, para a agricultura, exploração 

mineira, máquinas de têxteis, máquinas para a indústria de bebidas; incubadoras para ovos; implementos agrícolas (não operados à mão); máqui-

nas de construção; dispositivos de controlo eletrónico para tecnologia de produção e servo condutores; máquinas para a indústria automóvel; 

máquinas-ferramentas e ferramentas para as mesmas; ferramentas elétricas e suas ferramentas de conexão; abre-latas elétricos; macacos hidráuli-

cos, alinhadores de chassis e estruturas; máquinas de embalamento e rotulagem, transportadores, correias transportadoras; máquinas de carrega-

mento e manuseamento para centrais de prensagem e fundições e máquinas para moldagem de vácuos; carregadores, órgãos basculantes, escava-

doras, bem como peças, incluindo componentes e acessórios desses produtos; aparelhos de elevação hidráulica, gruas, guinchos; balde, garras e 

implementos tipo forquilhas para máquinas; máquinas de moldagem de madeira, incluindo equipamento de desgalhe, desbaste e descasque; den-

tes e extremidades de corte para máquinas; aspiradores de automóveis; instalações de lavagem de automóveis; peças, encaixes e acessórios para 

os bens supracitados e para veículos terrestres motorizados. (Classe 9): Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de análise, fotográficos, 

cinematográficos, óticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), salvamento de vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de electricidade; controladores programáveis, aparelhos e instru-

mentos elétricos e eletrónicos, incluindo baterias elétricas, dispositivos de carregamento, testadores de baterias, encaixes elétricos, exaustores 

elétricos; acumuladores elétricos, bússolas elétricas, disjuntores elétricos, comutadores, condensadores elétricos, arnês de instalação elétrica, 

condensadores elétricos, relés, relés de tempo eletrónicos, interruptores, fusíveis, contactos elétricos, cabos elétricos, fusíveis elétricos; caixas de 

fusíveis elétricos, sensores elétricos, tomadas elétricas, isqueiros elétricos, circuitos elétricos impressos, circuitos integrados; cabos para sinais 

elétricos, eletrónicos e óticos; ligações de cabos, tambores de cabos; transformadores; ajuste de feixes de faróis eletrónicos; sensores, detetores, 

dispositivos de comutação / caixas de interruptores, células solares e geradores solares; analisadores para veículos, nomeadamente para análise 

de gases de escape, análise de partículas de fuligem, análise de funções de travões, instrumentos de diagnóstico e equipamento para simulações, 

testadores de motores, dispositivos de teste em oficinas; geradores de alta frequência, dispositivos de fontes de alimentação, filtros elétricos, 

componentes de semicondutores, componentes optoelectrónicos; aparelhos de teste; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de 

dados, som ou imagens e equipamento de processamento de dados e computadores, incluindo aparelhos de rádio, ecrãs de vídeo, leitores de cas-

setes, altifalantes, amplificadores, equipamento de telecomunicações, instalações telefónicas em automóveis, leitores de discos compactos, termi-

nais telemáticos, terminais de sinais de perigo, terminais de navegação e radar, sistemas de controlo de trânsito, sistema de supervisão de trans-

porte, dispositivos de localização, terminais de portagens para a deteção de portagens eletrónica no trânsito, caixas negras (dispositivo de moni-

torização e gravação de dados em caso de acidentes), auto-computadores e computadores de bordo, calculadoras e calculadoras de bolso; supor-

tes de dados magnéticos; software informático; hardware informático; jogos de vídeo, suportes de dados gravados e não gravados e suportes de 

gravação de todos os tipos, incluindo discos compactos, cassetes; caixas de armazenamento para suportes de gravação, equipamento de processa-

mento de dados; equipamento de avisos de emergência na autoestrada; supressores de interferência, antenas; medidores, instrumentos e apare-

lhos de medição, incluindo para a medição de combustível, pressão do óleo, pressão dos pneus, ar comprimido, temperaturas, amperagem, velo-

cidade e rotações do motor; gravadores de quilometragem, odómetros, tacómetros; reguladores de tensão, voltímetros; gravadores de tempo, 

indicadores de leme, painéis e quadros de instrumentos, varetas, termóstatos, lâmpadas de sinais; dinamómetros, testadores de travões, instru-

mentos e aparelhos elétricos e mecânicos para o controlo e teste de veículos, motores e máquinas (incluindo unidades de direção e máquinas de 

construção); unidades de alarme automáticas, dispositivos de aviso anti-roubo, dispositivos anti-roubo eletrónicos, incluindo unidades de imobi-

lização de veículos; sistemas de assistência de estacionamento eletrónicos; refletores de aviso; aparelhos de extinção de incêndio; monitores 

eletrónicos e reguladores para motores; ímanes; fitas métricas; termómetros; bússolas; aparelhos e instrumentos óticos, incluindo binóculos, 

lupas, óculos, óculos de sol e de proteção, lentes para lâmpadas, lentes  óticas à prova do sol; óculos de sol e de proteção, armações oftálmicas; 

triângulos de sinalização; vestuário para a proteção contra acidentes, incluindo calçado, vestuário especial como equipamento salva vidas, visei-

ras faciais de proteção para trabalhadores, acessórios oculares de proteção e máscaras; máquinas de venda automática e mecanismos para apare-

lhos operados a moedas; caixas registadoras. (Classe 12): Veículos, incluindo carros, vans, veículos de utilitários desportivos (incluindo carros 

de golfe), autocarros, camiões, unidades de tratores / motores principais, veículos de estrada e todo o terreno / camiões basculantes e peças, in-

cluindo componentes e acessórios destes itens que não pertencem a outras classes, incluindo chassis de veículos, estruturas de veículos, instala-

ções de travagem, pinças do freio, barras de tração, barras de pára-choques, embraiagens, motores, motores elétricos, motores, motores elétricos, 

turbinas, motores de arranque, motores de combustão, dispositivos de ignição para motores de combustão interna, cilindros hidráulicos e moto-

res, radiadores de refrigeração, silenciadores / tubos de escape, eliminadores de centelhas, transmissões elétricas, caixas de velocidades / trans-

missões, eixos de transmissões, engrenagens diferenciais, engrenagens de direção, eixos de direção, seletores da alavanca de velocidades, radia-

dores, tampas de radiadores, escapes, ponteiras de escape, eixos de rodas, hastes e acoplamentos, acoplamento de máquinas e componentes de 

transmissão, aparelhos de direção manuais e elétricos, sistemas de direção elétricos, sistemas de direção hidráulicos, bem como peças de compo-

nentes destes itens, reservatórios de ar comprimido, cilindros de ar comprimido e motores de ar  comprimido, dispositivos anti-poluição, bombas 

de ar, dispositivos anti-encandeamento, dispositivos anti-roubo e alarmes, unidades de imobilização de veículos, atrelagens de reboque, tomadas 

de potência, molas, amortecedores de choque, ventoinhas, correias de ventoinhas, reguladores de nível, rolamentos, rodas, rolamentos de rodas, 

jantes de rodas, massas de equilíbrio para rodas, conjuntos de motores, depósitos e depósitos de combustível, protetores de ruído para motores, 

tampas de proteção, grelhas de radiadores, grelhas frontais, reservatórios de fluidos, defletores, indicadores de direção, portinholas, estofos, pu-

xadores de portas, capôs, buzinas, cunhos, rampas de cunhos, circuitos hidráulicos, pneus, dispositivos anti-derrapagem para pneus, guarda-

lamas, travões, servofreios e travões de ar comprimido, sistemas de travagem anti-bloqueio, calços dos travões e guarnições de travões, pára-

choques, pára-lamas / guarda-lamas, cabinas, mecanismos de inclinação de cabinas, alarmes de marcha-atrás, controlos mecânicos, apoios de 

cabeça para assentos, apoios para braços, portas, assentos, assentos de segurança, assentos com apoios de segurança pessoais, assentos de segu-

rança para crianças, mesas para assentos, coberturas de assentos, coberturas de apoios para cabeça, cintos de segurança, dispositivos para prote-

ção contra colisões, sistemas de assistência de estacionamento, tetos de abrir, tetos de abrir solares, colunas de direção de veículos, volantes, 

ligações do volante, barras do estabilizador, suspensões, equipamentos de descida de suspensão, barras de torção, barras de reboque, janelas, 

mecanismos de ajuste de janelas, janelas elétricas, pára-brisas / vidros (também de vidro de segurança), limpa pára-brisas / vidros e faróis, siste-

mas de desembaciamento para pára-brisas, escovas de pára-brisas, cortinas para janelas de veículos, espelhos de condução, espelhos 

(retrovisores), tampas de depósitos,  
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tampas de cobertura para faróis extra, triângulos de sinalização, cabos de arranque para motores, lâmpadas de aviso, freios de bagagem para 

veículos, redes de bagagem, porta-bagagens, suportes de rodas, suportes de bicicletas, suportes de pranchas de surfe, porta-barcos,  pára-lamas, 

correntes de neve, proteções para animais, proteções contra pedras, proteções de armazenagem, calhas de tejadilho e barras de suporte de es-

quis, caixas de arrumação, caixas de depósito, compartimentos de arrumação, painéis decorativos, spoilers, abas laterais e traseiras, almofadas 

de segurança, airbags, caixas para veículos avariados, suportes para espelhos, cortinas, equipamento de montagem de telemóveis; sistemas de 

retenção para instalação em veículos, nomeadamente tensores de correias, airbags e sensores; pneus, pneus pneumáticos, remendos de borracha 

adesivos para reparar os tubos internos; carrinhos de bebés, cadeiras de rodas para pessoas inválidas; bicicletas; lemes, hélices, compensadores 

de equilíbrio, sistemas de comando, volantes e componentes para barcos, bem como peças de componentes destes itens; veículos para locomo-

ção por terra, ar ou água. (Classe 35): Serviços de retalho e grossista, nomeadamente em relação aos veículos, motores e máquinas (incluindo 

unidades de direção e máquinas de construção), bem como peças, encaixes e acessórios para os bens supracitados e ferramentas e equipamento 

de oficinas e produtos de mercadorias; publicidade, organização de programas promocionais, funções de escritórios, administração empresarial 

(incluindo registo de livros), gestão empresarial e serviços de consultoria de gestão empresarial, em particular relativamente à conceção, desen-

volvimento, fabrico, venda, distribuição, reparação ou manutenção de veículos, motores e máquinas (incluindo unidades de direção e máquinas 

de construção), e de peças, encaixes e acessórios para o supracitado; consultoria no setor da gestão de frotas de veículos. (Classe 36): Negócios 

imobiliários; negócios monetários e financeiros, incluindo serviços de cartões de crédito; seguros, garantia, financiamento (incluindo serviços 

de financiamento de locação-venda e locação-compra), em particular relativamente a veículos, motores e máquinas (incluindo unidades de dire-

ção e construção, transporte, máquinas agrícolas e florestais), peças, encaixes e acessórios para o supracitado, e ferramentas e equipamento de 

oficinas. (Classe 37): Construção de edifícios; serviços de instalação relativos a veículos, motores e máquinas (incluindo controladores e má-

quinas contratuais); serviços de instalação, manutenção, reparação, inspeção, restauro, reacondicionamento, afinação de diagnóstico, limpeza, 

pintura, polimento e preservação relativamente a veículos, motores e máquinas (incluindo unidades de direção e construção, máquinas agrícolas 

e florestais), ferramentas manuais elétricas, aparelhos e dispositivos de oficinas, ou peças, encaixes e acessórios (incluindo equipamento de 

telecomunicações) para o supracitado; assistência de emergência na estrada; aluguer de ferramentas e equipamento de oficina; cuidar e renovar 

veículos a motor em eventos desportivos motorizados; reserva de serviços de garagem; assistência técnica relativa a veículos durante eventos 

desportivos motorizados. 

Reivindicação da prioridade do registo da marca nº 2014/05283, efetuado na Suécia, em 22 de Agosto de 2014 

  

00002697/2015/ME/MP&S  

12,35 e 39  

Gestión Aeronautica Integral Canaria, S.L.  

 

Espanha 
C/ Canon del Ambar S/N, Urbanización Indus-

trial “Las Salinetas” 35219 Telde (Las Palmas) 

Espanha 

 

Industrial e Comercial  

 

19/02/2015  

 

Veículos, aparelhos de locomoção por terra, 

por ar ou por água (Classe 12). Gestão de ne-

gócios comerciais; administração comercial; 

trabalhos de escritório (Classe 35). Transporte; 

embalagem e entreposto de mercadorias; orga-

nização de viagens (Classe 39) 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

  

00002719/2015/ME/MP  

 

12  

 

Sumitomo Rubber Industries, LTD.  

 

 Japão 

 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 

Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan  

 

Comercial e Industrial  

 

10/04/2015  

 

Classe 12: Pneus para veículos  

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores Azul e Cinzento 

ZIEX 

6ºBPI
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00002720/2015/ME/MP  

12  

Sumitomo Rubber Industries, LTD.  

 

Japão 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 

Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan  

 

Comercial e Industrial  

 

10/04/2015  

 

Classe 12: Pneus para veículos  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

  

00002722/2015/ME/MP  

12  

 

Sumitomo Rubber Industries, LTD.  

 

Japão 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku 

Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 

 

Comercial e Industrial  

 

10/04/2015  

 

Classe 12: Pneus para veículos  

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002744/2015/ME/MP  

05  
Laboratórios Azevedos – Indústria Far-

macêutica, S.A.  

 

Portugal 
Estrada Nacional 117, Alfragide, 2614-

503 Amadora, Portugal  

Industrial e Comercial  

 

27/04/2015  
Produtos farmacêuticos, produtos quími-

co-farmacêuticos, preparações farma-

cêuticas e medicamentos para homens e 

animais (Classe 05). 

P
u
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SINCERA AZENIS 

WILDPEAK PANVITOL STRONG 

00002724/2015/ME/MP  

12  

Sumitomo Rubber Industries, LTD.  

 

 

Japão 

 
6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobe-

shi, Hyogo 651-0072, Japan  

 

Comercial e Industrial  

 

10/04/2015  

 

Classe 12: Pneus para veículos  

00002792/2015ME/MP  

 

3  

 

Carolina Herrera Ltd.  

 

Estados Unidos da America.  

 

501 Seventh Avenue, 17th Floor, NEW 

YORK, NY 10018-USA  

 

Industrial e Comercial  

 

10/06/2015  

Abaixo Listado 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

GOOD GIRL 

Classe 03: preparações para branquear e outras substancias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; per-

fumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos. 

6ºBPI
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00002795/2015/ME/MP&S  

01, 17, 19, 40, 42  

Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft 

 

 Alemanha 

Kaiser-Wilhelm-Alee 60, 51373, Leverku-

sen, Germany  

 

Comercial e Industrial  

09/07/2015  

Abaixo Listados 

(Classe 01): Produtos químicos destinados à indústria; resinas artificiais em estado bruto; plásticas em estado bruto; adesivos utilizados na 

indústria. (Classe 17): Borracha, guta-percha, goma, mica; plásticos em forma extrusada para uso na fabricação; embalagem, parando e mate-

riais de isolamento; substâncias de plástico policarbonato semiacabadas; tubos flexíveis não metálicos; placas de plástico; pólos de plástico; 

barras de plástico e folhas de plástico. (Classe 19): Edifícios não metálicos e materiais de construção não metálicos; folhas de plástico, chapas, 

barras, placas, perfis e tubos em forma de construção e materiais de construção; gesso; cimento; lajes de cimento; argila refractária; betume; 

lajes de iluminação; revestimentos (materiais de construção); telhas não-metálicas; folhas de plástico para a construção; madeira (edifício-); 

pedra artificial; calhas não-metálicas; tubo de plástico para a construção; tira de plástico para a construção; vidro de construção; pedras 

(agentes de ligação para-); tubos rígidos para a construção não-metálicos; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não-metálicas. 

(Classe 40): Informações sobre tratamento de materiais; tratamento [reciclagem] de produtos químicos; tratamento químico de produtos 

têxteis; prestação de informações relacionadas com o processamento químico; extrusão de plásticos; moldagem de produtos sintéticos; tecido 

de impermeabilização; reciclagem de plásticos; tratamento de materiais de plásticos para a produção de moldes de plástico; informação sobre 

tratamento de materiais; aplicação de acabamentos para têxteis; processamento de produtos químicos; processamento de borracha; processa-

mento de plásticos; aluguer de máquinas de processamento químico; vulcanização [tratamento de materiais]. (Classe 42): Serviços e pesquisa 

científica e tecnológica e concepção dos mesmos; análise industrial e serviços de investigação. 

00002796/2015/ME/MP&S  

01, 17, 19, 40, 42  

Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft  

Alemanha 

 

Kaiser-Wilhelm-Alee 60, 51373, Leverku-

sen, Germany  

Comercial e Industrial  

 

09/07/2015  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

(Classe 01): Produtos químicos destinados à indústria; resinas artificiais em estado bruto; plásticas em estado bruto; adesivos utili-

zados na indústria. (Classe 17): Borracha, guta-percha, goma, mica; plásticos em forma extrusada para uso na fabricação; embala-

gem, parando e materiais de isolamento; substâncias de plástico policarbonato semiacabadas; tubos flexíveis não metálicos; placas 

de plástico; pólos de plástico; barras de plástico e folhas de plástico. (Classe 19): Edifícios não metálicos e materiais de construção 

não metálicos; folhas de plástico, chapas, barras, placas, perfis e tubos em forma de construção e materiais de construção; gesso; 

cimento; lajes de cimento; argila refractária; betume; lajes de iluminação; revestimentos (materiais de construção); telhas não-

metálicas; folhas de plástico para a construção; madeira (edifício-); pedra artificial; calhas não-metálicas; tubo de plástico para a 

construção; tira de plástico para a construção; vidro de construção; pedras (agentes de ligação para-); tubos rígidos para a constru-

ção não-metálicos; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não-metálicas. (Classe 40): Informações sobre tratamento de 

materiais; tratamento [reciclagem] de produtos químicos; tratamento químico de produtos têxteis; prestação de informações relacio-

nadas com o processamento químico; extrusão de plásticos; moldagem de produtos sintéticos; tecido de impermeabilização; recicla-

gem de plásticos; tratamento de materiais de plásticos para a produção de moldes de plástico; informação sobre tratamento de ma-

teriais; aplicação de acabamentos para têxteis; processamento de produtos químicos; processamento de borracha; processamento de 

plásticos; aluguer de máquinas de processamento químico; vulcanização [tratamento de materiais]. (Classe 42): Serviços e pesquisa 

científica e tecnológica e concepção dos mesmos; análise industrial e serviços de investigação. 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores magenta; vermelho; laranja; amarelo; verde; azul e preto 

6ºBPI
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00002804/2015/ME/MP&S  

01, 17, 19, 40, 42  

 

Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft  

Alemanha 

 

Kaiser-Wilhelm-Alee 60, 51373, Leverkusen, 

Germany  

 

Comercial e Industrial  

09/07/2015  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002807/2015/ME/MP  

05  

 

Abbie Ireland Unlimited Company  

Irlanda 

70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ire-

land  

Industrial e Comercial  

 

09/07/2015  

(Classe 5) Preparações farmacêuticas para o 

tratamento da Hepatite C 

P
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COVESTRO 

Classe 01: Produtos químicos destinados à indústria; resinas artificiais em estado bruto; plásticas em estado bruto; adesivos utilizados na in-

dústria. Classe 17: Borracha, guta-percha, goma, mica; plásticos em forma extrusada para uso na fabricação; embalagem, parando e materiais 

de isolamento; substâncias de plástico policarbonato semiacabadas; tubos flexíveis não metálicos; placas de plástico; pólos de plástico; barras 

de plástico e folhas de plástico. Classe 19: Edifícios não metálicos e materiais de construção não metálicos; folhas de plástico, chapas, barras, 

placas, perfis e tubos em forma de construção e materiais de construção; gesso; cimento; lajes de cimento; argila refractária; betume; lajes de 

iluminação; revestimentos (materiais de construção); telhas não-metálicas; folhas de plástico para a construção; madeira (edifício-); pedra 

artificial; calhas não-metálicas; tubo de plástico para a construção; tira de plástico para a construção; vidro de construção; pedras (agentes de 

ligação para-); tubos rígidos para a construção não-metálicos; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não-metálicas. Classe 40: 

Informações sobre tratamento de materiais; tratamento [reciclagem] de produtos químicos; tratamento químico de produtos têxteis; prestação 

de informações relacionadas com o processamento químico; extrusão de plásticos; moldagem de produtos sintéticos; tecido de impermeabili-

zação; reciclagem de plásticos; tratamento de materiais de plásticos para a produção de moldes de plástico; informação sobre tratamento de 

materiais; aplicação de acabamentos para têxteis; processamento de produtos químicos; processamento de borracha; processamento de plásti-

cos; aluguer de máquinas de processamento químico; vulcanização [tratamento de materiais]. Classe 42: Serviços e pesquisa científica e tec-

nológica e concepção dos mesmos; análise industrial e serviços de investigação. 

VYMVIE 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002816/2015/ME/MP&S  

09, 35 e 38  

OLX B.V  

Holanda 

Taurusavenue 105, 2132 LS Hoofddorp,  

Holanda.  

Comercial  

30/07/15 

Afrente Listados 

OLX 

(Classe 9) Aplicações de software informático para smartphones e 

tablets; aparelhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e 

óticos; aparelhos e instrumentos para a gravação, transmissão, difu-

são, receção, armazenamento, apresentação ou reprodução de som, 

imagens e dados; computadores, programas informáticos, software 

informático, chips informáticos, aparelhos e instrumentos para codi-

ficação e descodificação de sinais elétricos; unidades de controlo 

remoto; cartões inteligentes; cartões codificados; antenas; antenas 

parabólicas; cabos; fibras óticas; comutadores; adaptadores; conecto-

res; pinos de tomadas; fichas e tomadas; caixas de derivação; tapes, 

discos e cartuchos todos para suporte ou para a gravação de dados, 

som ou imagens; filmes cinematográficos preparados para exibição; 

gravações áudio e/ou vídeo; dispositivos de comunicação, gravação, 

transmissão, difusão, armazenamento, apresentação, receção e repro-

dução multimédia, equipamento de processamento de dados; softwa-

re informático e aparelhos e instrumentos para uso em ligação com a 

Internet; publicações eletrónicas; peças (e acessórios) para todos os 

bens previamente indicados. (Classe 35) Comércio eletrónico; servi-

ços de publicidade classificada; fornecimento de um mercado online; 

fornecimento de uma base de dados online pesquisável apresentando 

oportunidades de emprego; fornecimento de oportunidades de venda 

e a venda de bens no comércio de retalho e grossista; serviços de 

publicidade, promoção e agência; aluguer de espaço de publicidade; 

serviços de gestão empresarial; serviços de contabilidade, consulti-

vos, de consultadoria e informação todos relacionados com comércio 

e gestão empresarial; serviços de pesquisa de mercado; serviços de 

faturação; serviços de publicidade e marketing; serviços de consulta, 

de informação, de consultadoria e gestão por subscrição e para subs-

critores; organização e realização de feiras profissionais e exposi-

ções; disseminação de assuntos publicitários e promocionais; forneci-

mento e disseminação de informação relacionada com todos os servi-

ços previamente mencionados. (Classe 38) Telecomunicações. 

 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00002817/2008/MN/MS  

 

43  

 
Beramar Restauração, Hotelaria e Turismo, 

Lda.,  

Cabo Verde 

 

Chã D´Areia, Cidade da Praia  

 

 

Comercial  

 

04/08/15  

 

Serviço de Restauração (Alimentação);  

alojamento temporário.  

6ºBPI
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

00002819/2015/MN/MP&S  

09, 35, 36, 38, 42  

Global Money Transfer Cabo Verde (GMT Cabo 

Verde, S.A.)  

Cabo Verde 

Av. Liberdade e Democracia, nº 5- 1º Direito  

Comercial  

05/08/2015  

Abaixo Listado 

(Classe 09) mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas regis-

tradoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de 

dados; computadores; programas de computador (software); Cartões de 

débito e crédito, software para facilitar a segurança das transacções com 

cartões de crédito. (Classe 35) serviço de gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; serviços publicitários relacionados com servi-

ços financeiros. (Classe 36) Serviços de finanças; serviços bancários, 

nomeadamente serviços de transferência de dinheiro, serviços de trans-

ferência electrónica de fundos, serviços de pagamentos,  serviços de 

ordens de pagamento, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões 

de pré-pagamento, serviços de cheques-oferta, serviços de caixa auto-

mático, serviços de cartões de débito e de valor armazenado e depósito 

directo de fundos em contas bancários de clientes, (Classe 38) Serviços 

de telecomunicação incluindo serviços de comunicações por telegramas, 

telex, fax e correio electrónico. serviços de comunicações electrónicas 

relacionados com cartões de crédito. (Classe42) Serviços científicos e 

tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles 

referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e 

desenvolvimento de computadores e de programas de computadores, 

incluindo softwares e aplicações informáticas e ou de telemóveis. 

00002836/2015/ME/MP 

34  

PHILIP MORRIS BRANDS SARL  

Suíça 

QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, 2000, 

SUIÇA  

Industrial e comercial  

12/08/2015  

Abaixo Listado 

Classe 34: Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco, in-

cluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrola-

rem os seus próprios cigarros, tabaco para cachimbo, tabaco para mas-

car, tabaco de rapé, kretek; snus; sucedâneos de tabaco (não para uso 

medicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a se-

rem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a 

aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina 

para inalação; artigos para fumadores, incluindo mortalhas para cigar-

ros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, ca-

chimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade com base no 

registo da marca nº 42015500785,  efetuado em Filipinas, em 

12/02/2015. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002840 /2015/MN/MS  

42  

Laboratórios Inpharma – Indústria Farma-

cêutica, S.A.  

Cabo Verde 

Zona Industrial de Tira Chapéu - Praia  

Industrial  

20/08/2015  

Abaixo Listado 

00002842/2015/MN/MP  

02  

NOVALAC, Industria de Produção e co-

mercialização de Tintas  

Cabo Verde 

Achada Grande Trás- Praia  

Industrial e Comercial  

07/09/2015  

(Classe 2) Tintas  

Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos de avaliação de confor-

midade de produtos e serviços incluindo, controlo de qualidade e 

análise (águas, alimentos e agroalimentar, produtos farmacêuticos), 

monotorização de implementação de sistema de qualidade, consulto-

ria, auditoria e formação na área da promoção e garantia de qualidade 

da saúde pública. 

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

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002824/2015/MN/MS  

43  

Beramar Restauração, Hotelaria e Turismo, 

Lda,  

Cabo Verde 

Chã d’Areia, Cidade da Praia  

Comercial  

29/07/2015  

Classe 43- Serviços de Restauração; 

(Alimentação); Alojamento temporário  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002831/2015/MN/MS  

43  

Beramar Restauração, Hotelaria e Turismo, 

Lda.  

Cabo Verde 

Chã d’Areia, Cidade da Praia  

Comercial  

04/08/2015 

Classe 43- Serviços de restauração 

(alimentação); alojamento temporário  
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002852/2015/ME/MP&S  

3,33,41  

Ana Cláudia Faustino Pereira Vaz  

 

 Portugal 

Rua Flôr da Aroeira 20, 2820-036, Almada  

 

Industrial e Comercial  

24/09/2015  

(Classe 3) agentes perfumantes e perfumarias; 

batôns para os lábios. 

(Classe 33) Vinhos. (Classe 41) Organização, 

produção, apresentação e realização de con-

certos musicais, festas, passeios e outras apre-

sentações musicais culturais, eventos e ativi-

dades. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002843/2015/ME/MP  

32, 33  

J. GARCIA CARRION, S.A.  

 

Espanha 

CTRA. MURCIA S/N JUMILA (MURCIA)  

 

Industrial e comercial  

11/09/2015  

classe 32: Sumos e bebidas não alcoólicas. 

Classe 33: Vinhos. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002853/2015/ME/MS  

45  

Simões, Garcia, Corte-Real & Associados - 

Consultores, Lda.  

Portugal 

Rua Castilho 167, 2º, 1070-050-Lisboa,  

Portugal  

Comercial  

29/09/2015  

Abaixo Listado 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002855/2015/ME/MP  

30  

Quaker Oast Limited  

 

Inglaterra 

P.O. Box 24, Bridge Road, Southall, Middle-

sex USB 4 AG, United Kingdom 

Industrial e comercial  

02/10/2015  

(Classe 30) Aveia, Farinha de aveia, cereais, 

preparações feitas de cereais, aveia em flocos, 

grãos. 

DON SIMON 

 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002844 /2015/MN/MS  

41  

ZS Productions Lda.  

 

Cabo Verde 

Portãozinho, Assomada 

 

Comercial  

07/09/2015  

Classe 41: Festival Noite de Emigrante  

Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores Branco, Amare-

lo dourado e Vermelho escuro. 

Reivindicação de cores: branco, preto e ver melho. 

Reivindicação de Prior idade: Reivindica-se a prioridade com base 

no registo da marca nº 522994 efetuado em Portugal, em 05/03/2014. 

(Classe 45) serviços de consultoria e de representação o domínio da 

proteção e defesa da propriedade intelectual e industrial, incluindo 

em assuntos relacionados com patentes, modelos de utilidade, dese-

nhos, marcas, denominações de origem, às indicações de proveniên-

cia, às obtenções vegetais, concorrência e direitos de autor; realiza-

ção de pesquisas no âmbito das patentes, modelos de utilidade, de-

senhos, marcas; serviços para a constituição, valorização, manuten-

ção e defesa de direitos de propriedade intelectual. 

Reivindicação de cores: Preto e Verde SCOTT´S 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002856/2015/MN/MS  

 41  

Direção-Geral dos Desportos de Cabo Verde  

Cabo Verde 

Avenida cidade Lisboa, Prédio Irmãos  

Correia, CP 317  

Comercial  

28/09/2015  

Abaixo Listado 

Reivindicação de Cores: 003597; ff11a22; 005db3; 005eat; 0093d7; 00ade4; ffd200; 000000 

(Classe 41) Serviço de Educação, formação, divertimento, atividades desportivas e culturais. 
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00002877/2015/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, 39, 

40, 41, 42, 43, 44 e 45. 
ADEI – Agência para Desenvolvimento Em-

presarial e Inovação, 

Cabo Verde 

Rua Dr. Júlio Abreu nº 3 – Plateau, Praia.  

Industrial e Comercial  

20/10/2015  

Abaixo Listados 

Marca nº 

Classes 

 

 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002875/2015/ME/MP  

 33  

The Absolut Company Aktiebolag  

 

Suécia  

117 97 Stockholm, Sweden  

 

Comercial e industrial  

 

01/10/2015  
Classe 33: Bebidas alcoólicas (excepto cerve-

jas)  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002876/2015/ME/MP  

29  

CARGILL INCORPORATED  

 

Estados Unidos da América  
15407 McGinty Road West Minnetonka, 

Hennepin, Minnesota, 55391, United States 

of America  

 

Comercial e industrial  

 

02/10/2015  

Classe 29: Óleos e gorduras comestíveis  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002864/2015/ME/MP  

32,33  

ALCEA HOLDING LIMITED  

 

MALTA  
171, Old Bakery Street, Valleta VLT 1455, 

MALTA  

 

Industrial e Comercial  

10/09/2015  

Abaixo Listados 

P
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Classe 32: cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não 

alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras pre-

parações para bebidas. Classe 33: bebidas alcoólicas (com exceção 

das cervejas). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Kirin 

Chips (circuitos integrados) utilizadas em produtos de comunicação; 

chips electrónicos; circuitos integrados; placas de circuito impresso; 

circuitos impressos. (Classe 09). 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores prateado, cinzento, azul e preto. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se prioridade com base no registo da marca nº 013902176, efetuado em CTM em 01/04/2015 

  

LIZA 

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 tanan-

tes; adesivos para a indústria (classe 01). Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; maté-

rias 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). 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). 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 de animais nocivos; fungici-

das, herbicidas (classe 05). Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos;  
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00002870/2015/ME/MP  

09  

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,  

China  

Administration Building Huawei Technolo-

gies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, P. R. China. 

Industrial e Comercial  

02/10/2015  

Abaixo Listado 
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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 incluídos 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 manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automáti-

ca (classe 07). Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas (classe 08). Instrumen-

tos 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 con-

trolo 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 extinção de fogo 

(classe 09). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; 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; aparelhos 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). Instru-

mentos 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; má-

quinas 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 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; bengalas; chicotes e selaria (classe 18). 

Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não 

metálicas; monumentos não metálicos (classe 19). Mobiliário, vidros (espelhos), molduras; produtos, não incluídos noutras classes, em ma-

deira, 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 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). 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 maté-

rias 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 prepara-

ções 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, hortícolas, 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; fósforos (classe 34). Publici-

dade; 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). Telecomunicações (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 veteriná-

rios, 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). 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores (AZUL – Pantone 287, CMYK 100/90/10/0, HKS42; VERMELHO – Pantone 179, 

CMYK 0/90/85/0; TURQUESA – Pantone 320, CMYK 100/0/34/0, HKS 51). 

 Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002878/2015/MN/MP&S  
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,2

5,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 

ADEI – Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação 

Cabo - Verdiana  

Rua Dr. Júlio Abreu nº 3 – Plateau, Praia  

Industrial e Comercial  

20/10/2015  

Abaixo Listados 

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 tanan-

tes; adesivos para a indústria (classe 01). Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; maté-

rias 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). 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  
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00002880/2015/ME/MS  

36  
VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSO-

CIATION  

Estados Unidos da América  
900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404 United States of America 

Comercial  

28/09/2015  

Afrente Listado 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 
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VISA SIGNATURE 

Classe 36: Serviços financeiros, serviços bancários, serviços de 

cartões de crédito, carregamento de cartão de crédito, serviços de 

cartões pré-pagos, serviços de cartões Smart, crédito electrónico e 

transacções de débito, transferência de fundos electrónicos, serviços 

de processamento de pagamentos, autenticação de transacções e 

serviços de verificação, substituição de dinheiro por cartão de crédi-

to e de débito, serviços de câmbio, serviços bancários on-line, servi-

ços de pagamento de contas, acesso a depósitos e serviços de caixa 

electrónicos, serviços de desconto de cheques e desembolso de di-

nheiro, e divulgação de informações financeiras através de uma rede 

informática mundial. 

(classe 04). 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 de animais nocivos; fungici-

das, 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; pro-

dutos metálicos não incluídos 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 manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática (classe 07). Ferramentas e instrumentos manu-

ais acionados por força muscular, cutelaria e armas brancas; 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 computador (software); dispositivos de extinção de fogo (classe 09). Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, mé-

dicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura (classe 10). Aparelhos de ilumina-

ção, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações 

sanitárias (classe 11). Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água (classe 12). Armas de fogo; munições e projéteis, ex-

plosivos; 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 nou-

tras classes); carateres de impressão; clichés (classe 16). Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluí-

dos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiacabadas 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; bengalas; chicotes e selaria (classe 18). Materiais de construção não metálicos; tubos 

rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; 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 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). Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e coberturas de mesa (classe 24). Vestuário; calçado; cha-

pelaria (classe 25). Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais (classe 26). Tapetes, capa-

chos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis (classe 27). Jogos e brinque-

dos; 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 comestí-

veis (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, hortícolas, 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 mine-

rais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas (classe 32). Bebi-

das alcoólicas (com exceção das cervejas) (classe 33). Tabaco; artigos para fumadores; fósforos (classe 34). Publicidade; gestão de negócios 

comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório (classe 35). Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imo-

biliários (classe 36). Construção; reparação; serviços de instalação (classe 37). Telecomunicações (classe 38). Transporte; embalagem e en-

treposto de mercadorias; organização de viagens (classe 39). Tratamento de materiais (classe 40). Educação; formação; divertimento; ativi-

dades 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 indi-

víduos (classe 45). 

Reivindicação das Cores: Preto—CMYK 0/0/0/100— ou opcional cor de Contra fundo.  
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00002889/2015/ME/MP  

12  

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD.  

 

China 
No. 146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin 

Chang Hwa Hsien, Taiwan  

 

Industrial e Comercial  

26/10/2015  
Classe 12: Pneus, câmaras -de -ar para pneus, 

invólucros de pneumáticos, remendos para 

reparação de pneus, pneus de automóveis, 

pneus de bicicleta, pneus de motociclos, câma-

ras -de -ar, remendos para reparação de câma-

ras- de -ar, trilhos para pneus recauchutados, 

grampos para pneus, pregos antiderrapantes 

para pneus de veículos. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002881/2015/ME/MP  

09  

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  

 

China 
Administration Building Huawei Technolo-

gies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, P. R. China. 

Comercial e Industrial  

02/10/2015  
Classe 09: Chips (circuitos integrados) utili-

zadas em produtos de comunicação; chips 

eletrónicos; circuitos integrados; placas de 

circuito impresso; circuitos impressos. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

NOVA AÇORES 

00002882/2015/ME/MP  

29  
UNIÃO DAS COOPERATIVAS AGRÍCO-

LAS DE LACTICÍNIOS E DE PRODUTO-

RES DE LEITE DA ILHA DE S. MIGUEL, 

UCRL, 

 

Portugal 
Largo das Arribanas, freguesia de Arrifes, 

Ponta Delgada, Açores. 

Industrial e Comercial  

23/10/2015  

Classe 29: “Leite, queijo e manteiga.” 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002883/2015/ME/MP  

29  
ARMAZENS DE MERCEARIA E AVICO-

LA MARVANEJO LDA.  

Portugal 
Avenida do Dia de Portugal – 10 de Junho de 

2013, nº 63, Elvas, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

23/10/2015  
Classe 29: “Carne nomeadamente presunto 

curado, presunto [fiambre], pernil de presun-

to, carne de aves e extractos de carne; Con-

servas de carne e patés de origem animal e 

patés de legumes; frutos e legumes em con-

servas, secos e cozidos”. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002893/2015/ME/MS  

39  

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & 

Co. KG,  

Alemanha 

Wailandtstr. 1, D-63741 Aschaffenburg,  

Germany. 

Comercial  

30/10/2015  

Abaixo Listado 

Classe 39: Armazenagem, ou seja, armazenamento, distribuição, colecta e embalagem da mercadoria e produtos; envio e entrega de serviços, 

ou seja, colecta, transporte e entrega de mercadoria e cartas através de vários modos de transporte; serviços de transporte marítimo; transpor-

te de mercadorias e embalagens via aérea, ferroviária, fluvial, marítima e rodoviária; expedição e entrega, ou seja, colecta, transporte e entre-

ga de mercadoria e cartas; acompanhamento informatizado e rastreamento de mercadoria e carga em trânsito, ou seja, prestação de informa-

ções computorizadas de transporte e entrega nacional e internacional; fornecimento de informações e consultas para outros fins relacionados 

com o estado de progresso da recolha e entrega, via Internet e via telefone; serviços de corretagem relacionados com o transporte; prestação 

de informações sobre transporte; logística de transporte; fornecimento de parcelas em rede de comerciantes; logística no campo da entrega de 

mercadoria e correio. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002895/2015/ME/MP  

01, 05  

Bayer Intellectual Propértio GmbH  

 

Alemanha 
Alfred – Nobel – Str.10, 40789, Monheim am 

Rhein, Germany  

 

Industrial e Comercial  

09/11/2015  
Classe 01: produtos químicos utilizados na 

agricultura, horticultura e silvicultura; prepa-

rações para tratamento de sementes (incluídas 

na classe 01); preparações para regular o 

crescimento de plantas; sementes para produ-

ção agrícola; fertilizantes. Classe 05: prepara-

ções para destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas. 

00002896/2015/ME/MP  

34 

ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED  

 

Suíça  

 Zaehlerweg 4, Zug CH 6300, Switzerland  

 

Industrial e Comercial  

 

09/11/2015  
Classe 34: Tabaco, produtos para tabaco; 

isqueiros; fósforos; artigos para fumadores. 

FLUDORA ROTHMANS OF LONDON 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002899/2015/ME/MS  

35  

JOSÉ RUI REIS DO ROSÁRIO  

 

Cabo Verde 
Av. De São Vicente, nº86, Palmarejo, Cidade 

da Praia  

 

Industrial e Comercial  

05/11/2015  
Classe 35: Loja Online (publicidade e gestão 

de negócios comerciais, administração co-

merciais. 

Reivindicação de cores: Pantone 2747 C e Pantone 1915 C 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002902/2015/ME/MP&S  

30, 35, 43  

TELE PIZZA, S.A.U. 

 

Espanha  
Isla Graciosa, 7, 28703 S. S. de Los Reyes, 

Madrid, Spain  

Comercial e Industrial  

26/10/2015  

Abaixo Listado 

Classe 30: Pizzas; Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapioca e 

sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e con-

feitaria; gelados; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento 

em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo. Classe 35: Serviços de Franchising. Serviços a Retalho de 

alimentos e bebidas. Classe 43: Restaurantes, cafés, bares, bares 

snack, cantinas, restaurantes com comida para fora e restaurantes de 

self-service. 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores vermelho, ver-

de, preto, branco e bordeaux 

 

Marca nº 

 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002906/2015/ME/MP  

 

29 

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD 

 

Ilhas Caimão  
P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand 

Cayman KY1-1104, Cayman Islands  

 

Comercial e Industrial  

14/09/2015  
Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extrac-

tos de carne; frutas e legumes cozidos secos e 

em conserva; geleias, doces, compotas; ovos, 

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis. 

  

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002903/2007/MN/MP 

32  
CAVIBEL – Indústria de Bebidas de Cabo 

Verde, SARL  

Cabo Verde 
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Ver-

de  

 

Industrial e Comercial  

14/12/2007  

Classe 32: Cervejas  
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002907/2015/ME/MP 

29, 30  
CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM 

(also trading as VIETNAM DAIRY PRO-

DUCTS JOINT STOCK COM-

PANY)(VINAMILK)  

Vietnam  
10 Tan Trao, Tan Phu ward, District 7, Ho 

chi minh city, Vietnam  

 

Comercial e Industrial  

14/09/2015  
Classe 29: Leite; creme [produtos lácteos]; 

iogurte; queijo; derivados do leite; leite de 

soja [substituto do leite]. Classe 30: Farinha 

nutricional à base de cereais; chá; cacau. 

00002909/2015/MN/MS 

43 

Hotel Vip Praia  

 

Cabo Verde 

Av. Quebra Canela – Cidade da Praia, ilha 

de Santiago 

Comercial 

 

01/10/2015  
Classe 43: Serviços de restauração 

(alimentação) e alojamento temporário. 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002910/2015/ME/MP&S 

7, 9, 11, 37  

MITSUBISHI CORPORATION  

 

 

Japão 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-Ku, 

Tokyo, Japan 

 

Comercial e Industrial  

18/09/2015 

Abaixo listados 

Classe 07: Caldeiras a vapor, tubos de caldeira; turbinas a vapor/turbinas a gás para uso em terra e mar, turbinas hidráulicas, turbinas eólicas; 

sistemas de geração de energia, centrais de circuito combinados, centrais de energia geotérmica, centrais de cogeração, centrais de geração 

de energia eólica; centrais nucleares e seus equipamentos, aparelhos de descontaminação para uso em centrais de energia nuclear; motores 

para uso industrial/marítimo e agrícola, motores a diesel, motores a vapor, motores a jacto, motores para barcos, injectores para motores, 

dispositivos de ignição para motores, válvulas de motores; geradores de electricidade, motores geradores a gasóleo; motores eléctricos ex-

cepto para veículos terrestres; turbocompressores; mecanismos de propulsão excepto para veículos terrestres; mecanismos de controlo para 

máquinas/motores; bombas, bombas centrífugas, bombas de vácuo turbo-molecular, máquinas de sopro para compressão/exaustão e trans-

porte de gases, aparelhos para a separação de gases por adsorção de pressão, compressores de ar condicionado e refrigeradores, unidades de 

condensação; centrifugadoras de purificação de óleo e outras centrifugadoras; purificador de óleo, filtro de tambor rotativo, panela filtro 

horizontal inclinada, tipo de filtros automáticos de autolimpeza, reactores químicos e aparelhos químicos relacionados; misturadores; au-

toclaves; permutadores de calor; colectores de lamas; centrais de ácido sulfúrico, centrais de acetal, centrais de extracção de óleo comestível 

contínuo, centrais de síntese formalina, centrais de etileno, centrais de carbono preto; ferramentas de máquinas, aparelhos para maquinação 

com dispositivos computadorizados de controlo, ferramentas de corte, brocas, hastes de perfuração, ferramentas de metal, moldes, rotores, 

rectificas, fresadoras; pontes rolantes, moinhos de guindaste, guindaste para contentores, guindastes de transferência, guindastes flutuantes, 

guindastes de escalada, descarregadores, carregadores, guindastes, transportadores de correia, aparelhos de manuseamento de carga e descar-

ga; máquinas de fabrico de ferro e aço, laminadores; máquinas de moldagem de plástico; vulcanizadores de pneus; máquinas têxteis; fabrico 

de papel e máquinas de conversão; máquinas de embalagem de alimentos, máquinas de embalagem a vácuo, equipamento de engarrafamento 

e enlatamento, enchimento de garrafas, limpeza de garrafas, lata de enchimento, moldagem de lata; máquinas de impressão para fins indus-

triais; máquinas de impressão, prensas compensadas, prensas compensadas rotativas; máquinas de lavar roupa (lavandaria); robots para uso 

industrial; unidades de perfuração offshore, centrais de petróleo e produção de gás, armazenamento e distribuição de petróleo; máquinas de 

construção, escavadeiras hidráulicas, máquinas rodoviárias de pavimentação, máquinas de construção rodoviária, máquinas de reciclagem à 

superfície, motores niveladores, perfuradoras, brocas lagarta, máquinas reparadoras; equipamentos hidráulicos; embraiagens excepto para 

veículos terrestres; unidade de carburadores; transmissões de energia, caixas de engrenagem/redutores excepto para veículos terrestres, con-

versores de torque; nascentes; máquinas agrícolas, tractores agrícolas, lavradoras rotativas, lavradoras a energia, 
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ceifeiras misturadoras, ceifeiras debulhadoras, transplantadores de arroz; recortadores de relva, cortadores de relvado, secadores de grão, 

debulhadeiras, elevadores, escadas rolantes, máquinas de costura industriais, motores de embraiagem para máquinas de costura, motores de 

embraiagem, motores eléctricos, geradores, unidade de injecção controlada electrónicas, distribuidores de veículos a motor, bobinas de igni-

ção para automóveis, unidade de carburador de resposta electrónico controlada, bobinas de ignição, dispositivos de ignição, máquinas de 

purificação de água, geradores de turbinas a vapor, motor engrenado, bombas domésticas, guindaste, motores de arranque para veículos, 

dispositivos de conexão, substâncias reguladoras de pressão electronicamente controladas para veículos; máquinas de descarga eléctrica, 

aparelho de feixe de cluster ionizado, máquinas de fixação cilíndricas, soldadores de costura, máquinas de aquecimento por indução para 

ferro e aço, robot industrial para içar maquinas, reguladores, válvulas magnéticas, máquinas de tração sem engrenagens, ventiladores para 

motores e maquinas, bombas vácuo rotativas a petróleo, ventiladores, máquinas de produção de calor, máquinas de costura electricamente 

controladas, motores e mecanismos de arranque, servomotores para máquinas de costura, excitadores sem escovas, dínamos, geradores de 

turbinas hidreléctricas, geradores de modulação por largura de impulsos, misturadores electrodomésticos, máquinas de lavar domésticas, 

ferro de engomar, equipamentos de cozinha eléctricos, filtro de óleo para veículos, filtros de ar para veículos, pistões dos motores; acessó-

rios e suas partes e respectivos dos acima mencionados produtos. Classe 09: Medidor de humidade, titulador automático, analisador total de 

nitrogénio, analisador total de halogéneo orgânico, analisador total de enxofre, analisador total de cloreto de enxofre, sensor de controlo 

electrónico de fluxo de ar para veículos, sensor de ângulo de manivela para veículos, sensor de detonação para veículos, sensor de velocida-

de de ângulo de direcção, sensor do acelerador para veículos, sensor de pressão, aparelho de imagem de infravermelhos, sensor de imagem, 

termómetro, medidor de energia eléctrica, termostato, medidor de dínamo, contador de energia, sensor de campo magnético, verificador de 

transmissão para veículos, detector de patinagem das rodas, detector para superfície de aeroportos, equipamento de teste, aparelho de testes 

de gás, aparelho de teste de materiais, medidor de molduras, giroscópio, acelerómetro, aparelho de navegação por inércia, cabeça de sensor 

óptica, detector de fluxo ultra-sónico, sensor de ultra-som, instrumento de topografia, aparelho de radiologia para uso industrial, ciclotrão, 

ozonizador, navio electrólise, contador magnético, ponto de contacto eléctrico, gerador de impulso, interruptor de tempo industrial, interrup-

tor eléctrico, interruptor magnético, caixa de interruptor, disjuntor, disjuntor de circuito de gás, circuitos fechados, limitador de corrente, 

transmissor eléctrico, condensadores, purificadores, aparelhos de comutação, filtro activo, pára-raios, transformadores, conversores, reacto-

res, conector eléctrico, resistência eléctrica, fusível, íman permanente, solenóide, íman de super condução, íman acelerador, bobina eléctrica, 

espiral electromagnética, excitador sem escovas, conversor eléctrico, regulador eléctrico, dispositivos de conexão, placa de interruptor, má-

quina de rotação eléctrica, painel de controlo para sistema de transmissão, painel de controlo para centrais de energia, quadro de distribui-

ção, controlador de energia AC, aparelhos de controlo para sistema de estacionamento, aparelhos eléctricos para o pagamento de taxas de 

estacionamento, aparelhos de controlo de caldeira, controlador de automação de fábrica, aparelhos eléctrico de soldadura, laser para uso não 

medicinal, máquina de descarga eléctrica, aparelhos de controlo numérico, sequenciador, controlador programável para automatização in-

dustrial, aparelhos de controlo de supervisão, controlador de centrais, sistema de monitorização para transmissão e distribuição de energia, 

instalação eléctrica para controlo remoto de operações industriais, centro de controlo de motor para centrais, aparelho de automatização de 

prédios, conversor de códigos, simulador de treino central energética, simulador de direcção e controlo de veículos, aparelho de verificação 

de capacidade de condução, autoconfiguração a gasolina ou bomba de combustível, aparelho de controlo de bordo automático para veículos, 

aparelhos de monitorização para veículos, unidade de controlo electrónico para motores do veículo, ignitor para veículos, distribuidor eléc-

trico para veículos, isqueiro para veículos, unidade de controlo de travões antiderrapantes para veículos, unidade electrónica de controlo de 

direcção hidráulica para veículos, cabo eléctrico, cabo de fibra óptica, fibra óptica, instrumentos de fibra óptica e aparelhos e suas partes e 

acessórios para todos os produtos atrás referidos. Microscópio, telescópio, lentes de alcance, óculos, copiadora, câmara fotográfica, caixa 

registadora, alarme de segurança, alarme de incêndio, extintor de incêndio, abre portas eléctricas, máquinas vending, aparelho de música 

automático, equipamento de mergulho, roupa de mergulho, colete salva-vidas, luvas de protecção contra acidentes, equipamento para bom-

bas de gasolina, vidro transformado não para usa na construção, aparelhos de sinalização, aparelhos de transmissão, telefones, celulares, 

telemóveis, telex, intercomunicador de portaria, intercomunicador, aparelho de comutação de volumes, router, modem, fax, conversor de 

frequência de voz, multiplexador digital de divisão de tempo, equipamento digital de multiplicação de circuito, equipamentos de transmissão 

óptica, antena, radar, instrumento de controlo remoto, satélite artificial, rádio, rádio para veículos, aparelhos de som, som para veículos, 

gira-discos, colunas de som, armário para aparelhos de som, rádios digitais, aparelhos para gravação e/ou reprodução de som e/ou imagem e 

suas partes, receptor de televisão, receptor de projecção de televisão, aparelhos de navegação, aparelhos de navegação doppler, leitor de CD, 

leitor de cassetes de vídeo, gravador de cassete de vídeo, DVD player, gravador de DVD, câmara de vídeo, câmara de vigilância, projector 

de vídeo, processador de cópia de vídeo, projector LCD, retroprojector, gravador de imagens, alternador de CD, impressora de vídeo a co-

res, impressora a cores digital, impressora para uso em computador, impressora térmica, amplificador, amplificador óptico, caixa de termi-

nais ópticos, limpa cabeças, produtos de limpeza para discos, guia de ondas, dispositivo de ondas acústicas, tubo de raios catódicos, tela de 

projecção, fita magnética para gravação de som, gravação de discos compactos, gravação de vídeo e cassetes, máquina de jogos de vídeo, 

jogo de vídeo ao consumidor, máquinas slot, computador, microcomputador, unidade central de processamento, calculadora, software de 

gravação para computador, colector de dados, monitor, monitor de exibição, LCD de exibição, processador de texto, teclado de computador, 

dispositivo periférico de computador, painel de exibição, scanner, unidade de disco para computador, unidade de biblioteca óptica, leitor de 

código de barras, suportes de dados magnéticos, cartão magnético codificado, disco magnético, disco óptico, disquete, disco compacto, car-

tão de IC, equipamento de processamento de dados, caneta electrónica, memória de computador, dispositivo semicondutor, módulo de ali-

mentação, transístor, circuito integrado, memória apenas para leitura, memória de acesso aleatório, tirístor, díodo, díodos emissores de luz, 

circuito de impressão, ferro eléctrico, buzzer eléctrico, modelador de cabelo eléctrico, bateria, bateria eléctrica para o veículo, bateria solar, 

bateria secundária, carregador de bateria eléctrico. Classe 11: Aparelhos de iluminação, lâmpadas fluorescentes, lâmpada de bolso, tubo 

luminoso para iluminação, caldeira que não sejam parte de máquina, aparelho de aquecimento e instalação, elemento de aquecimento, aque-

cedor de água, bomba de calor, aparelhos de aquecimento de estrada, tubos de calor, aparelhos de aquecimento de pisos, alternador de calor, 

ventilo convector, aquecedor de água solar, aquecedor (gás, petróleo, eléctrico), aquecedor de bolso, aparelho e instalação de refrigeração, 

recipiente, de refrigeração, refrigerador, vitrina refrigeradora, aparelho e instalação de congelamento, frigorifico, arca congeladora, aparelho 

e instalação de refrigeração, condensador de ar refrigerado, instalações de refrigeração para líquidos, bomba de calor para máquina frigorífi-

ca, unidade de refrigeração, unidade de condensação, salmoura para maquina frigorifica, equipamentos de refrigeração líquida, torre de re-

frigeração, aparelhos de secagem, secadores, evaporador, secador de mãos para lavatórios, aparelho de filtragem do ar condensado, aparelho 

de produção de vapor, aparelhos de desodorização de ar, exaustor eléctrico, aparelho de ar condicionado, condicionador de ar, dissipador de 

calor, ar condicionado para veículos, purificador de ar, desumidificador, humidificador, aparelho para ventilação, ventilador eléctrico, venti-

lador, exaustor, aparelhos para abastecimento de água e fins sanitários, aparelhos de purificação de água, aquecimento e aparelho fornecedor  
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de água quente, filtro para água potável, fabricante de água mineral, radiador eléctrico, instalação de banho, máquina de lavar 

para torneira de água, unidade de suporte para banheiros com doseador de água, aparelhos e instalação de cozinha, forno micro-

ondas, chaleira eléctrica, recipiente jarra eléctrica, panela para arroz eléctrica, placa quente, fogão com aquecedor por indução, 

fogão, torradeira, espremedor eléctrico, cafeteira eléctrica, cobertor eléctrico não para uso médico, secador de cabelo, aparelho 

modelador de cabelo eléctrico, aquecedor de pés eléctrico, tapete eléctrico, roupa secador de roupa eléctrico, secador de cobertores 

eléctrico, reactor nuclear, centrais de controlo de poluição do ar, estufa, forno, incinerador, cobertor de neutrões rápidos, acelera-

dor de neutrões, instalação de processamento de combustível nuclear e modelagem material nuclear, recipientes não incluídos 

noutras classes, vaso de pressão, cadinho, queimador, separador e purificador de resíduos líquidos, equipamentos de composta-

gem de resíduos, instalação de purificação de águas residuais, centrais de dessalinização, tanque de tratamento de resíduos de 

água. Classe 37: Construção naval; sistemas de fabricação de máquinas aeronaves e aeroespacial; serviços de reparação e manu-

tenção de navios, equipamento de propulsão do navio, tais como hélices contra rotativas, estruturas de aço tais como pontes, 

equipamentos de ventilação de túneis, tanques de aço, portões hidráulicos, pilhas de aço, sistemas de estacionamento automati-

zado, guindastes de transferência e manutenção de contentores automatizados; serviços de reparação e manutenção de motores 

aeronáuticos, motores de frotas, sistemas espaciais, mísseis; instalação, serviços de reparação e manutenção de caldeiras, turbi-

nas a vapor, turbinas a gás, turbinas hidráulicas, motores para uso terrestre e marinho, centrais químicas e industriais; serviços 

de construção, instalação, reparação e manutenção de centrais geradoras de energia, centrais nucleares, sistemas de stand mó-

veis para estádios em larga escala; serviços de reparação e manutenção de máquinas agrícolas, máquinas de construção, maqui-

naria química, ferro e máquinas de fabrico de aço, máquinas de moldagem por injecção de plástico; serviços de reparação e manu-

tenção de bombas, ventiladores de ar, dispositivos de transmissão; serviços de reparação e manutenção de celulose e máquinas de 

papel, máquinas para impressão e máquinas de conversão de papel, máquinas de embalagem de alimentos; serviços de instala-

ção, reparação e manutenção de centrais de prevenção da poluição do ar, estruturas de controlo ambiental, centrais de refrigera-

ção, instalações de ar condicionado; serviços de reparação e manutenção de máquinas-ferramentas, robots industriais, turbocom-

pressores, empilhadeiras, tractores, veículos especiais; serviços de supervisão de construção e serviços de planeamento de cons-

trução; construção, reconstrução e restauração de património residencial, varejo, hotelaria, comercial, industrial e institucional; 

construção civil; gestão de construção de projectos de construção civil e infra-estruturas; serviços de instalação e de reparação e 

manutenção de aparelhos de ar condicionado, electrodomésticos, elevadores, escadas rolantes, equipamentos de congelamento, 

equipamento de aquecimento, aparelhos de iluminação e telefones; serviços de instalação, reparação e manutenção de computa-

dor, máquinas de escritório e equipamentos; reparação de instalação e manutenção de projectores de filmes, aparelhos fotográfi-

cos, fios eléctricos e cabos, receptores de rádio, receptores de televisão, aparelhos electrónicos, alarmes de incêndio, alarmes, dis-

positivos de medição e teste, aparelhos de iluminação, aparelhos médicos, aparelhos de simulação, alarmes, alarmes de intrusão, 

medição ou verificação dos aparelhos, aparelhos de iluminação, aparelhos médicos, aparelhos de simulação, aparelhos de sinali-

zação e aparelhos eléctricos de veículos, diagnóstico de construção, obras eléctricas, trabalhos eléctricos de comunicação; veículos 

de manutenção e reparação, veículo de polimento, veículos de lubrificação, veículos de untura, veículos de lavagem, veículos de 

limpeza, tratamento antiferrugem para veículos, estações de serviço para veículos, aluguer de veículos, reconstrução de veículo, 

instalação de equipamentos em veículos.  

 Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002912/2015/ME/MS  

43  

 

SGH – Sociedade de Gestão Hoteleira, Lda.  

Cabo Verde 

Chã D´areia, Cidade da Praia, Cabo Verde.  

 

Comercial  

18/11/2015  

Abaixo Listados 

Reivindicação de cor: reivindica-se as cores Preto, Branco e Amarelo. 
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Serviço de restauração (alimentação e Cocktail); Alojamento Temporário. (Classe 43). 
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 00002926/2015/MN/MP&S  

25, 35, 41, 45  

Bruno Miguel Duarte Lassy  

Cabo Verde 

Achada Santo António, Ilha de Santiago, Cabo 

Verde  

Comercial e Industrial  

06/11/ 2015  

Abaixo Listado 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 25 - Vestuário; calçado; chapelaria; Classe 35 - Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de 

escritório; Classe 41 - Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais; Classe 45 - Serviços jurídicos; serviços de segu-

rança para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos 

indivíduos. 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002931/2015/ME/MP&S 

3,9, 14, 18, 24, 28 e 38  
Classe & Distinção – Comercio de Vestuário, 

S.A,  

Portugal 
Estrada Exterior da Circunvalação, nº 662, 1º 

4435-177 Rio Tinta - Portugal  

Industrial e Comercial  

07/12/2015  

Abaixo Indicado 

(Classe 3) Produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções param os cabelos; cremes perfumados; desodorizantes {perfumaria]: 

sabões e sabonetes perfumados; saquetas para perfumar; desodorizantes corporais [perfumaria]; loções e cremes perfumados para o corpo; 

after-shaves; estojos de cosmética; géis para uso cosmético; geles de bronzeamento cosméticos]; geles hidratantes [cosmétlcos1; máscaras 

faciais [cosméticos]; óleos bronzeadores [cosméticos]; protectores solares cosméticos. (Classe 9) óculos; armações de óculos; estojos para 

óculos; recipientes para óculos; correntes para óculos; óculos para desporto; óculos de sol. Produtos ópticos em geral. (Classe 14) Joalharia. 

bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e Instrumentos cronométricos. (Classe 18) Bolsas de mão, bolsas de tiracolo (para homem e senhora), 

bolsas de viagem, malas, maletas, mochilas, carteiras de bolso, bolsas de mão para senhora; chapéus-de-chuva e sol. (Classe 24) Tecidos para 

vestuário, tecidos para revestimento de móveis, toalhas, guardanapos, toalha de mãos, lençoís, colchas: roupa de casa e de banho; roupa de 

cama e de mesa" roupa branca de casa incluindo toalhas de rosto; (Classe 25) Vestuário; calçado; chapelaria; cintos. (Classe 28) Artigos de 

ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; sacos concebidos para artigos de desporto; pranchas usadas na prática de desportos aquá-

ticos; mastros para vela e pranchas à vela; sacos de golfe com ou sem rodas; tacos de golfe. (Classe 35) Serviços de venda e serviços de venda 

a retalho de produtos de perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; cremes perfumados; desodorizantes [perfumaria]; 

sabões e sabonetes perfumados; saquetas para perfumar; desodorizantes corporais [perfumaria}; loções e cremes perfumados; after-shaves; 

estojos de cosmética; géis para uso cosmético; geles de bronzeamento [cosmétlCos1; geles hidratantes [cosméticos]; máscaras faciais 

[cosméticos]; óleos bronzeadores [cosméticos]; protectores solares cosméticos; óculos; armações de óculos; estojos para óculos; recipientes 

para óculos; correntes para óculos; óculos para desporto; óculos de sol;joalharia. bijutaria. pedras preciosas; relojoaria e instrumentos crono 

métricos; Bolsas de mão. Bolsas de tiracolo (para homem e senhora), bolsas de viagem. malas, maletas, mochilas, carteiras de bolso, bolsas de 

mão para senhora; chapéus de chuva e sol; Velas para ski á vela; lonas para velas; velas de navio; velas para iates; velas para pranchas; velas 

de navegação marítima; Tecidos para vestuário, tecidos para revestimento de móveis, toalhas, guardanapos, toalhas de mãos, lençóis, colchas; 

roupa de casa e de banho; roupa de cama e de mesa; roupa branca de casa incluindo toalhas de rosto; Vestuário; calçado; chapelaria; cintos; 

artigos de ginástica e de desporto não incluidos noutras classes; sacos concebidos para artigos de desporto; pranchas usadas na prática de des-

portos aquáticos; mastros para vela e pranchas à vela; sacos de golfe com ou sem rodas; tacos de golfe.  

 00002932/2015/MN/MP&S  

06, 19, 37  

PIN – Promoção Internacional de Negócios, SA.  

 

 

Cabo Verde  

Achada Santo António, Cabo Verde  

 

Comercial e Industrial  

04/12/2015  

Abaixo Listado 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 06: materiais de construção metálicos, construções metálicas transportáveis, cabos e fios metálicos não eléctricos, serralharia e quin-

quilharia metálica, tubos metálicos e produtos metálicos não incluídos noutras classes. Classe 19: Materiais de construção não metálicos, tu-

bos rígidos não metálicos para a construção, asfalto, pez e betume, construções transportáveis não metálicas. Classe 37: Construção; repara-

ção; serviços de instalação. 
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Reivindicação das Cores: Reivindicam-se as cores pantone solid coated 302 C 
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 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002936/2015/ME/MP&S 

09, 14,  35 

APPLE INC. 

 

Estados  Unidos da América 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

U.S.A. 

Industrial e Comercial  

 

20/03/2014  

Abaixo listados 

Classe 9: Computadores, dispositivos periféricos informáticos, terminais de computadores; hardware informático; máquinas de jogos informá-

ticos, 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 portá-

teis 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, manipula-

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

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

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

cas 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 telecomunica-

ções; 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 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 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 cassetes áudio, 

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

dores 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 portáteis e dis-

positivos electrónicos digitais portáteis e manuais; descodificador de televisão; adaptador estéreo para automóveis; aparelhos áudio para auto-

móveis; 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 textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, e publicações electrónicas; software de sis-

temas operativos, software para sincronização de dados, software para o desenvolvimento de aplicações; software destinado à gestão de infor-

mações 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 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, televisão, 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 pro-

dutos atrás referidos; equipamento informático para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções multimé-

dia para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções interactivas para uso com todos os produtos atrás refe-

ridos; uma linha completa de acessórios, partes, dispositivos e aparelhos de testes para todos os produtos atrás referidos; suportes, capas, esto-

jos, sacos e bolsas adaptados ou moldados para conterem todos os produtos atrás referidos. Classe 14: Joalharia; relógios de parede; relógios 

de pulso e de bolso; produtos em metais preciosos, ou em plaqué; botões de punho; porta-chaves; cronómetros; alfinetes em metais preciosos 

ou em plaqué; ornamentos em metais preciosos ou em plaqué; alfinetes de gravata em metais preciosos ou em plaqué; molas de gravata em 

metais preciosos ou em plaqué; insígnias em metais preciosos ou em plaqué; pulseiras em metais preciosos ou em plaqué; colares em metais 

preciosos ou em plaqué; medalhas em metais preciosos ou em plaqué; correntes curtas para chaves e ornamentos em metais preciosos ou em 

plaqué; botões em metais preciosos ou em plaqué; molas em metais preciosos ou em plaqué; caixas em metais preciosos ou em plaqué; deco-

rações em metais preciosos ou em plaqué; joalharia de fantasia; esculturas e mercadorias em metais preciosos. Classe 35: Selecção, manusea-

mento, recepção e processamento de correio; gestão de negócios comerciais; administração comercial; serviços de consultoria empresarial; 

oferecendo trabalhos de escritório; agencias de publicidade; serviços de publicidade, marketing e promoção; consultadoria de marketing e 

publicidade; serviços de promoção de vendas; promoção dos bens e serviços de terceiros; realização de pesquisas de mercado; análise de reac-

ção a publicidade e pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, produção e difusão de anúncios e material publicitário para tercei-

ros; serviços de planeamento de  
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meios de comunicação; administração de programas de fidelidade para consumidores; organização e direcção de programas de prémios de 

incentivo para promover a venda de bens e serviços; gestão informatizada de bases de dados e ficheiros; serviços de processamento de dados; 

criação de índices de informação, sítios Web e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais e noutras redes electrónicas e de 

comunicação para terceiros; fornecer, pesquisar, navegar e recuperar informação, sítios Web e outros recursos disponíveis em redes informáti-

cas mundiais e noutras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; organização de conteúdos de informação disponibilizados numa 

rede informática mundial e noutras redes electrónicas e de comunicação, em função da preferência do utilizador; prestação de informação 

sobre negócios, consumidores e questões comercias através de redes informáticas e redes mundiais de comunicações; serviços empresariais, 

nomeadamente o fornecimento de bases de dados informáticos referentes à compra e venda de diversos produtos e serviços de terceiros; com-

pilação de anuários para utilização na Internet e noutras redes electrónicas, informáticas e de comunicações; serviços de venda a retalho e em 

linha; serviços de venda a retalho fornecido via Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; serviços de lojas de 

venda a retalho no domínio de livros, revistas, periódicos, boletins informativos, revistas especializadas e outras publicações, todos abrangen-

do um leque variado de domínios de interesse geral, prestados via Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; 

serviços de loja de venda a retalho no domínio do entretenimento, sob a forma de filmes cinematográficos, programas televisivos, eventos 

desportivos, obras musicais e obras áudio e audiovisuais, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comu-

nicações; serviços de loja de venda a retalho de computadores, produtos electrónicos e de entretenimento, aparelhos de telecomunicações, 

telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis e outros produtos de electrónica de consumo, software e acessórios, periféricos e estojos 

de transporte para os referidos produtos, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; de-

monstrações de produtos efectuadas em lojas e através de redes informáticas mundiais e de outras redes electrónicas e de comunicações; servi-

ços de assinatura, nomeadamente, fornecimento de assinaturas de acesso a conteúdos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia, 

fornecidos através da Internet e de outras redes electrónicas e de comunicações; fornecimento de conteúdos pré-gravados descarregáveis de 

texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia mediante uma quota ou assinatura pré-paga, fornecidos através da Internet e de outras redes 

eletrónicas e de comunicações; organização e direcção de conferências, espectáculos e exposições comerciais, profissionais e de negócios; 

serviços de informações, de consultadoria e de assessoria relacionados com os serviços atrás referidos. 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002937/2015/ME/MP&S  

09, 14,  35 

APPLE INC. 

 

Estados Unidos da America 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 

U.S.A. 

Industrial e Comercial  

 

20/03/2014  

Abaixo listados 

APPLE 

Classe 9: Computadores, dispositivos periféricos informáticos, terminais de computadores; hardware informático; máquinas de jogos informá-

ticos, 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; unida-

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

teis 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; 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 portá-

teis 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, manipula-

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

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

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

cas 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 telecomunica-

ções; 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 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 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 cassetes áudio, 

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

dores 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 portáteis e dis-

positivos electrónicos digitais portáteis e manuais; descodificador de televisão; adaptador estéreo para automóveis; aparelhos áudio para auto-

móveis; 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 textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, e publicações electrónicas; software 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 reconhecimento de 

caracteres; software de reconhecimento de voz;  
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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 electróni-

cos 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 computa-

dor 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, televisão, 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 to-

dos 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 14: Joalharia; relógios de parede; relógios de pulso e 

de bolso; produtos em metais preciosos, ou em plaqué; botões de punho; porta-chaves; cronómetros; alfinetes em metais preciosos ou em 

plaqué; ornamentos em metais preciosos ou em plaqué; alfinetes de gravata em metais preciosos ou em plaqué; molas de gravata em metais 

preciosos ou em plaqué; insígnias em metais preciosos ou em plaqué; pulseiras em metais preciosos ou em plaqué; colares em metais precio-

sos ou em plaqué; medalhas em metais preciosos ou em plaqué; correntes curtas para chaves e ornamentos em metais preciosos ou em pla-

qué; botões em metais preciosos ou em plaqué; molas em metais preciosos ou em plaqué; caixas em metais preciosos ou em plaqué; decora-

ções em metais preciosos ou em plaqué; joalharia de fantasia; esculturas e mercadorias em metais preciosos. Classe 35: Selecção, manusea-

mento, recepção e processamento de correio; gestão de negócios comerciais; administração comercial; serviços de consultoria empresarial; 

oferecendo trabalhos de escritório; agencias de publicidade; serviços de publicidade, marketing e promoção; consultadoria de marketing e 

publicidade; serviços de promoção de vendas; promoção dos bens e serviços de terceiros; realização de pesquisas de mercado; análise de 

reacção a publicidade e pesquisa de mercado; concepção, criação, preparação, produção e difusão de anúncios e material publicitário para 

terceiros; serviços de planeamento de meios de comunicação; administração de programas de fidelidade para consumidores; organização e 

direcção de programas de prémios de incentivo para promover a venda de bens e serviços; gestão informatizada de bases de dados e fichei-

ros; serviços de processamento de dados; criação de índices de informação, sítios Web e outros recursos disponíveis em redes informáticas 

mundiais e noutras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; fornecer, pesquisar, navegar e recuperar informação, sítios Web e 

outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais e noutras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; organização de 

conteúdos de informação disponibilizados numa rede informática mundial e noutras redes electrónicas e de comunicação, em função da 

preferência do utilizador; prestação de informação sobre negócios, consumidores e questões comercias através de redes informáticas e redes 

mundiais de comunicações; serviços empresariais, nomeadamente o fornecimento de bases de dados informáticos referentes à compra e 

venda de diversos produtos e serviços de terceiros; compilação de anuários para utilização na Internet e noutras redes electrónicas, informá-

ticas e de comunicações; serviços de venda a retalho e em linha; serviços de venda a retalho fornecido via Internet e de outras redes informá-

ticas, electrónicas e de comunicações; serviços de lojas de venda a retalho no domínio de livros, revistas, periódicos, boletins informativos, 

revistas especializadas e outras publicações, todos abrangendo um leque variado de domínios de interesse geral, prestados via Internet e de 

outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; serviços de loja de venda a retalho no domínio do entretenimento, sob a forma de 

filmes cinematográficos, programas televisivos, eventos desportivos, obras musicais e obras áudio e audiovisuais, fornecidos através da 

Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; serviços de loja de venda a retalho de computadores, produtos elec-

trónicos e de entretenimento, aparelhos de telecomunicações, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis e outros produtos de 

electrónica de consumo, software e acessórios, periféricos e estojos de transporte para os referidos produtos, fornecidos através da Internet e 

de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; demonstrações de produtos efectuadas em lojas e através de redes informáticas 

mundiais e de outras redes electrónicas e de comunicações; serviços de assinatura, nomeadamente, fornecimento de assinaturas de acesso a 

conteúdos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia, fornecidos através da Internet e de outras redes electrónicas e de comunica-

ções; fornecimento de conteúdos pré-gravados descarregáveis de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia mediante uma quota ou 

assinatura pré-paga, fornecidos através da Internet e de outras redes eletrónicas e de comunicações; organização e direcção de conferências, 

espectáculos e exposições comerciais, profissionais e de negócios; serviços de informações, de consultadoria e de assessoria relacionados 

com os serviços atrás referidos. 
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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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RETIFICAÇÃO DE 

PEDIDOS  

3 
RETIFICAÇÃO DE PEDIDOS 
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Marca n.º 00000154/2007/ME/MP 

 
  

    

Retificação da marca nº 00000154/2007/ME/MP- Central Cerveja e Bebidas – em 

nome da requerente SCC – SOCIEDADE DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., 

de nacionalidade Portuguesa, com a residência em Estrada da Alfarrobeira, 2625-

244, Vila Franca de Xira, Portugal, Publicado no B.O 01-01-2010, na par te 

relativa - a lista dos produtos – Classe 32ª Cerveja, refrigerantes, águas minerais e 

de mesa. - Classe 35ª Gestão de negócios comerciais relacionados com impor-

tação, exportação e exploração de cervejas; águas minerais e de mesa, refrige-

rantes, águas artificialmente mineralizadas ou de outro modo preparadas e 

vinhos. – Classe 39ª Engarrafamento de bebidas, Transporte e entreposto de 

bebidas e matérias primas. 

Marca n.º 00000155/2007/ME/MP 

 

 

Retificação da marca nº 00000155/2007/ME/MP- Central Cerveja e Bebidas – em 

nome da requerente SCC – SOCIEDADE DE CERVEJAS E BEBIDAS, S.A., 

de nacionalidade Portuguesa, com a residência em Estrada da Alfarrobeira, 2625-

244, Vila Franca de Xira, Portugal, Publicado no B.O 01-01-2010, na par te 

relativa - a lista dos produtos – Classe 32ª Cerveja, refrigerantes, águas minerais e 

de mesa. - Classe 35ª Gestão de negócios comerciais relacionados com impor-

tação, exportação e exploração de cervejas; águas minerais e de mesa, refrige-

rantes, águas artificialmente mineralizadas ou de outro modo preparadas e 

vinhos. – Classe 39ª Engarrafamento de bebidas, Transporte e entreposto de 

bebidas e matérias primas. 

 Marca n.º 0000303/2007/ME/MP 

  

  
  
 

Retificação da marca nº 00000303/2007/ME/MP, em nome da S.C. JOHNSON & 

SON, INC., publicado no B.O. nº 1 de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa à 

publicação do nome do Requerente, residência, nacionalidade e na listagem dos 

produtos da referida marca: 
- Nome do Requerente: S.C. JOHNSON & SON, INC. 
- Residência: 1525 Howe Street, 53403 Racine, Wisconsin, Estados Unidos da 

América 
- Nacionalidade: Americana 
- Listagem dos produtos: Preparações para limpar , polir , desengordurar  e 

raspar; Polidores, cremes e loções para calçado e couro e artigos em couro, incluin-

do produtos para tapar marcas de puímento; Conservantes para calçado e artigos 

em couro (polimentos); Toalhetes impregnados com preparações para polir (Classe 

03). 

Marca n.º 0000304/2006/ME/MP 

  

  
  

Retificação da marca nº 00000304/2006/ME/MP, em nome da S.C. JOHNSON & 

SON, INC., publicado no B.O. nº 1 de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa à 

publicação do nome do Requerente, residência e na nacionalidade da referida mar-

ca: 
- Nome do Requerente: S.C. JOHNSON & SON, INC. 
- Residência: 1525 Howe Street, 53403 Racine, Wisconsin, Estados Unidos da 

América 
- Nacionalidade: Americana 

 

 Marca n.º 0000305/2006/ME/MP 

  
  

KIWI 

Retificação da marca nº 305/2006/ME/MP, em nome S.C. JOHNSON & SON, 

INC., publicado no B.O. nº 1 de 1 de Janeiro de 2010, na parte relativa à publica-

ção do nome do Requerente, residência e na nacionalidade da referida marca: 

- Nome do Requerente: S.C. JOHNSON & SON, INC. 

- Residência: 1525 Howe Street, 53403 Racine, Wisconsin, Estados Unidos da 

América 

- Nacionalidade: Americana 

 

Marca n. º 00000483/2009/ME/MP&S 

  

  

GSK ASPEN HEALTHCARE 

FOR AFRICA 

   
  

 

Retificação da marca nº 0000483/2009/ME/MP&S - GSK ASPEN HEALTHCA-

RE FOR AFRICA – em nome da requerente Smithkline Beecham Limited, 

com residência em 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW89GS, Ingla-

terra, publicado no B.O nº 01/01/10 – na par te relativa ao nome do requerente 

- Smithkline Beecham Limited e as classes – 5, 35, 41, 44. 
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Marca n.º 0000673/2007/ME/MP 

  

  

HERSHEY´S 

  

 

Retificação da marca nº 00673/2007/ME/MP, em nome da The Hershey Company, 

publicado no B.O. nº 25, de 25 de Junho de 2010, na parte relativa á publicação do 

nome do titular: 

- Nome do titular: The Hershey Company 

 

Marca nº 00674/2008/ME/MP 

 

  

Retificação da marca nº 00674/2008/ME/MP, em nome da Pepsico, INC, publica-

do no B.O. Nº 25, de 25 de Junho de 2010, na parte relativa á Data de pedido: 

De: 09/10/08 

Para: 07/10/08 

  

 

Marca nº 00675/2008/ME/MP 

  

  

  

  

 

Retificação da marca nº 00675/2008/ME/MP, em nome da Pepsico, INC, publica-

do no B.O. Nº 25, de 25 de Junho de 2010, na parte relativa á Data de pedido: 

 

De: 09/10/08 

Para: 07/10/08 

  

 

Marca n.º 0000748/2008ME/MP 

 

 

RICHARD MILLE 

 

Retificação da marca nº 000748/2008ME/MP– RICHARD MILE—, em nome da 

TURLEN HOLDING S.A., publicado no B. O. Nº 25 de 25 de Junho de 2010, na 

parte relativa à publicação da residência e da data do pedido da referida marca: 

- Residência: Rue de l’Avenir , 23, c/o C.M. Management Services S.A., CH- 

2800 Delémont; 

- Data do pedido: 10/10/2008. 
 

Marca n.º 0000854/2010/ME/MP 

 

 

 

Retificação da marca nº0000854/2010/ME/MP – FRICO (mista) – em nome da 

requerente Friesland Brands BV, de nacionalidade Holandesa, com residência em 

Blankenstein 142, 7943 PE Meppel, Holanda, publicado no 1º BPI, na par te 

relativa – ao número do pedido – 0000854/2010/ME/MP. 

 

Fica sem efeito a marca FRICO (mista) número 1005/2010/ME/MP publicado 

no 1ºBPI.  

 

Marca n.º 00001010/2012/ME/MP 

  

 

CLEARTASTE 

 

Retificação da marca nº00001010/2012/ME/MP – CLEARTASTE – em nome da 

requerente Phillip Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI, na par-

te relativa - a reivindicação de prioridade - Pedido de Registo da Marca Nº 

64188/2011 de 15 de Dezembro de 2011 na Suíça. 
  

 

Marca nº 00001175/2009/ME/MP 

  

 

JAMESON 

 

Retificação da marca nº 00001175/2009/ME/MP – JAMESON – em nome da re-

querente Irish Distillers Limited, de nacionalidade Irlandesa, com residência em 

Simmonscourt House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4 Irland, 

publicado no 1º BPI, na parte relativa a morada - Simmonscourt House, Sim-

monscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4 Irland. 

  

Marca n.º 00001225/2011/ME/MP 

  

  

 

  

  

Retificação da marca nº 00001225/2011/ME/MP -    - em nome da 

requerente Hino Jidosha Kabushiki Kaisha (ALSO TRADING as HINO MOTORS 

LDA.,), de nacionalidade Japonesa, com residencia em 1-1, Hinodai 3-Chome, 

Hino-Shi, Tokyo, Japan, publicado no 2ºBPI, na parte relativa ao nome da reque-

rente – HINO JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( ALSO TRADING as HINO 

MOTORS LDA.,) 
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Marca n.º 00001228/2010/ME/MP 

  

 

Nikon 

     

 

Retificação da marca nº 00001228/2010/ME/MP – Nikon – em nome da requerente 

Nikon Corporation, de nacionalidade Japonesa, com residência em 12-1, Yaraku-

cho 1-Chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, Japan publicado no 2ºBPI, na par te relativa 

ao sinal da marca - Nikon 

  

 

Marca n.º 00001247/2010/ME/MP 

  

  

VEZIR 

  

  

 

Retificação da marca nº 00001247/2010/ME/MP – VEZIR – em nome da requerente 

Meatpoint B.V., de nacionalidade Holandesa, com residência em Twentepoort 

Oost 5, 7609, Almelo Netherlands.  publicado no 2º BPI, na parte relativa a morada – 

Twentepoort Oost 5, 7609, Almelo Netherlands. 

 

Marca n.º 00001253/2011/ME/MP&S 

  

   

 

Retificação da marca nº 00001253/2011/ME/MP&S – LEXUS – em nome da r eque-

rente Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), de nacionalidade 

Japonesa, Publicado no 2º BPI, na par te relativa a morada – 1, Toyota Cho, Toyo-

ta Shi, Aichi-Ken, Japão. 

 

Marca n.º 00001254/2011/ME/MP&S 

  

 
    

 

Retificação da marca nº 00001254/2011/ME/MP&S – TOYOTA – em nome da re-

querente Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor Corporation), de nacionali-

dade Japonesa, Publicado no 2º BPI, na parte relativa a morada – 1, Toyota Cho, To-

yota Shi, Aichi-Ken, Japão. 

 

Marca n.º 00001389/2007/ME/MP 

  

Audi 

  

 
Retificação da marca nº 00001389/2007/ME/MP, em nome da AUDI AG, publicado 

no 2º BPI, na parte relativa à publicação do sinal da referida marca: 

 – Audi 

  

  

  
Marca n.º 00001492/2012/ME/MP 

  
 

 

Retificação da marca nº 001492/2012/ME/MP, em nome do Sr. Jael Alves Monteiro, 

publicado no 2º BPI, na parte relativa à publicação da (s) classe (s) e na discriminação 

do (s) produto (s) da referida marca: 

 -Classe: 25 

 - Produtos: Vestuár io; calçado; chapelar ia. 

  

 

Marca n.º 00001561/2012/ME/MP 

 

  
  

 

Retificação da marca nº00001561/2012/ME/MP – TWIST FILTER – em nome da 

requerente Phillip Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em 

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI, na par te 

relativa - a reivindicação de prioridade - Pedido de Marca no Benelux Nº 1230639 de 

11 de Agosto de 2011. 
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Marca n.º 00001578/2010/ME/MP 

  

 

 
Retificação da marca nº 00001578/2010/ME/MP, em nome da Bonatura Lda., com 

sede na cidade da Praia, com Nacionalidade Cabo-Verdiana, publicado no 2º BPI, na 

parte relativa à publicação do nome do titular, classes, nacionalidade e na listagem dos 

produtos da referida marca: 

- Nacionalidade: Cabo-verdiana 

- Nome do titular: Bonatura Lda. 

- Classe: 32 

- Produtos: água mineral 

  

    
 

Marca n.º 00001608/2006/MN/MP&S 

  

  

  

  

  

  

 

 

Retificação da marca nº 00001608/2006/MN/MP&S, em nome da Tecnicil Imobiliária 

– Sociedade Unipessoal, S.A., publicado no 2º BPI, na par te relativa à publicação 

da (s) classe (s), na discriminação do (s) produto/serviços (s) e na reivindicação de 

cores da referida marca: 

 -Classes: 19,20,35,36,37. 

 - Produtos/serviços: 
Classe 19: Mater iais de construção não metálicos; tubos r ígidos não metálicos 

para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; 

monumentos não metálicos. 

Classe 20: Mobiliár io, vidros (espelhos), molduras; produtos, não incluídos nou-

tras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tarta-

ruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em 

matérias plásticas. 

Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; 

trabalhos de escritório. 

Classe 36: Seguros, negócios financeiros e negócios imobiliár ios. 

Classe 37: Construção, reparação e serviços de instalação. 

- Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores Pantone (azul 285C, 70% e 40% e 

laranja 152C, 70% e 40%) e CMYK, RGB e HTML. 

 

Marca nº 00001721/2011/ME/MP&S 

  

 
     

 

Retificação da marca nº 00001721/2011/ME/MP&S – MELIÃ HOTELS INTERNA-

TIONAL – em nome da requerente DORPAN, S.L., de nacionalidade Espanhola, com 

residencia em Gremio de Toneleros 24 – Poligono Son Castelló, 07009 Palma de 

Mallorca, Baleares, Spain, publicado no 2ºBPI, na par te r elativa – a morada – 

Gremio de Toneleros 24 – Poligono Son Castelló, 07009 Palma de Mallorca, Bale-

ares, Spain. 

Marca n.º 00001915/2012/ME/MP&S 

 

Retificação de marca nº 00001915/2012/ME/MP&S—APC— em nome da APC – 

Alcides de Sá Pinto Castro, Lda , de nacionalidade Portuguesa , com residência 

em Rua 3, Zona Industrial de Rio Meão, Apartado 485, 4520-475 Rio Meão, Portu-

gal, publicado no 3º BPI, na par te relativa a classe 06 — “Metais comuns e suas 

ligas, materiais de construção metálicos, puxadores, dobradiças, cremonas, fe-

chos, fechaduras não eléctricas, batentes, travões de portas, maçanetas, trinque-

tas, ferragens, toalheiros, quinquilharia, sinalética, todos estes produtos em metal 

não incluídos noutras classes.” 

 

Marca n.º 00001916/2012/ME/MP&S 

  

 

 

 

 

 

 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 
  

  

  

 

Retificação da marca nº 00001916/2012/ME/MP&S - CAIXA GERAL DE DEPÓSI-

TOS – em nome da requerente Caixa Geral de Depósitos S.A., de nacionalidade Portu-

guesa, com residência em Avenida João XXI, 63, 1000-300 Lisboa, publicado no 

3ºBPI - na parte relativo a lista dos produtos/serviços: Classe 09: Cartões de crédito, de 

débito e de pré-pagamento magnéticos, cartões magnéticos codificados, cartões mag-

néticos para operações bancárias; cartões ATM (magnéticos). Classe 16: Impressos, 

produtos de impressão, compreendendo publicações, periódicos, guias de utilização; 

material de instrução e ensino (com excepção dos aparelhos), suportes publicitários 

impressos; calendários e agendas, cartões de crédito, de débito e de pré-pagamento 

(não-magnéticos). Classe 35: Gestão de negócios comerciais, administração comercial, 

assistência na direcção de negócios, informação de negócios comerciais, publicidade. 

Classe 36: Negócios financeiros, monetários, imobiliários e bancários, incluindo os 

serviços bancários internacionais e os prestados através da internet ou outro meio de 

telecomunicação; serviços de troca de divisas, serviços de emissão de cheques bancá-

rios, serviços de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de débito e bancários; 

transferências de fundos; serviços de crédito, de financiamento e empréstimos, correta-

gem; serviços de assistência financeira. Classe 38: Serviços de comunicação através de 

qualquer meio sensorial; serviços de telecomunicações; serviços relacionados com 

comunicações por terminais de computador; serviços de comunicações por redes de 

fibras ópticas, serviços de comunicações eletrónicas através de redes mundiais de in-

formática, incluindo a World Wide Web, de textos, gráficos, base de dados e progra-

mas de computador. 

R
et

if
ic

aç
ão

 d
e 

P
ed

id
o

s 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

35 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca n.º 00001919/2012/ME/MP 

  

  

  
PRÍNCIPE VIEIRA DE CASTRO 

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

requerente Viera de Castro - Produtos Alimentares, S.A, de nacionalidade Portuguesa, 

com residência em rua do Paço, 514, Gavião, 4764-963 Vila Nova de Famalicão, Portugal, 

publicado no 3ºBPI, na parte relativa á lista de produtos da referida marca - Bolachas, biscoi-

tos, tostas, massas alimentícias, rebuçados incluindo (drops), amêndoas drageadas 

(confeitaria), bombons, chocolates, artigos de confeitaria, farinha, farinha panificável, 

farinha para pastelaria e glúten (alimento), artigos de pastelaria, amêndoas cobertas e 

torradas, bolos secos (pastelaria), caramelos e pastilhas (confeitaria); massa para bolos, 

doçarias. (Classe 30) 

 

Marca n.º 00001930/2012/ME/MP&S 

  

 

Placard 

  

Retificação da marca nº00001930/2012/ME/MP&S – Placard – em nome da requerente Santa 

casa da Misericórdia de Lisboa, de nacionalidade Portuguesa, com residência em Rua 

das Taipas, n.º 1, 1250-264 Lisboa, Portugal, publicado no 3º BPI, na par te relativa - a 

reivindicação de prioridade - Pedido de Registo da Marca Nº 495.503 de 16 de Fevereiro de 

2012 em Portugal. 

 E 
 Retifica-se igualmente a lista dos produtos da referida marca - Divertimento, actividades 

culturais e de entretenimento, disponibilização de entretenimento on-line na área dos 

torneios, ligas desportivas virtuais e jogos, disponibilização de informação on-line sobre 

educação, formação, entretenimento, actvidades desportivas e culturais, organização de 

concursos e jogos electrónicos através da internet, organização de lotarias, serviços de 

divertimento por internet; produção, organização e apresentação de espetáculos televisi-

vos; montagem e adaptação de programas de televisão; serviços de produção de espetá-

culos desportivos, de música e de entretenimento; edições e publicações (electrónicas e 

não electrónicas) de periódicos e não periódicos. (Classe 41) 

  
 

Marca n.º 00001957/2012/ME/MP 

  

  

 

  

  

  

 

Retificação da marca nº 00001957/2012/ME/MP – DATSUN - em nome da requerente NIS-

SAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN MOTOR CO. 

LTD.), de nacionalidade Japonesa, publicado no 3º BPI, na par te r elativa – a morada - 

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan., e lista dos 

produtos - Navios/Barcos e suas partes e acessórios; automóveis, veículos eléctricos inclusive 

automóveis eléctricos, vagões, camiões, furgonetas, veículos utilitários desportivos, auto-

carros, caravanas, carros de desporto, carros de corrida, camiões, empilhadoras, e trac-

tores com reboque, e suas partes estruturais e acessórios; veículos de duas rodas a mo-

tor, bicicletas e partes e acessorios dos mesmos; carroças; tractores; locomóveis; moto-

res para veículos terrestres; eixos; transmissões de potência e rodas de fricção para veí-

culos terrestres; amortecedores para automóveis; amortecedores de suspensão para 

veículos; travões de veículos; motores de corrente alternada/motores de corrente contí-

nua, para veículos terrestres; alarmes anti-roubo para veículos; rodelas adesivas de 

borracha para a reparação de câmaras -de -ar ou pneumáticos (Classe 12). 

 

 

Marca n.º 00001978/2012/ME/MP 

  

  

 

   

 

Retificação da marca nº 00001978/2012/ME/MP – PHILIP MORRIS – em nome da reque-

rente Philip Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em Quai Jeanrenaud 

3 2000 Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI, na par te r elativa – ao sinal da marca 

  

Marca n.º 00002002/2012/ME/MP 

   

 

CLUB ROYAL CUT 

 

Retificação da marca nº 00002002/2012/ME/MP, em nome da Philip Morris Brands Sàrl, 

publicado no 3º Boletim de Propriedade Intelectual, na parte relativa a reivindicação de prio-

ridade: 

  

- Reivindicação de prioridade pedido de marca nacional na Suíça nº 60961/2012 de 12 

de Setembro de 2012. 
  

  

 

Marca n.º 00002015/2012/ME/MP 

  

MINTFREEZE 

  

Retificação da marca nº 00002015/2012/ME/MP – MINTFREEZE - em nome do requerente 

Philip Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em Quai Jeanrenaud 

3 2000 Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI na par te r elativa – a reivindicação de 

prioridade - Pedido de registo de marca Suíça nº 60960/2012 de 12 de Setembro de 2012. 
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Marca n.º 00002052/2013/ME/MP 

  
 

 

Retificação da marca nº 00002052/2013/ME/MP – MAYBE - em nome do requerente Philip 

Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em Quai Jeanrenaud 3 2000 

Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI na par te relativa – a reivindicação de priori-

dade - Pedido de registo n.º 62470/2012 de 19 de Outubro de 2012 na Suíça. 

 

Marca n.º 00002076/2013/ME/MP 

  
 

  

 

Retificação da marca nº 00002076/2013/ME/MP – MAYBE GOES NOWHERE - em nome do 

requerente Philip Morris Brands Sàrl, de nacionalidade Suíça, com residência em Quai Jeanre-

naud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland, publicado no 3º BPI na par te relativa – a reivindica-

ção de prioridade - Pedido de registo n.º 62468/2012 de 19 de Outubro de 2012 na Suíça. 

 

Marca n.º 00002109/2013/ME/MS 

  

 

Humanitat 

 

Retificação da marca nº 00002109/2013/ME/MS – Humanitat, em nome CAIXA GERAL DE 

DEPÓSITOS, S.A. de nacionalidade Portuguesa, com residência na Avenida João XXI, 

63, 1000-300 Lisboa, Portugal, publicado no 3º BPI, na par te r elativa ao nome do reque-

rente – Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

  
E 

  
Retifica-se igualmente a lista dos produtos da referida marca - Negócios Financeiros, monetá-

rios, imobiliários e bancários, incluindo os serviços bancários internacionais e os presta-

dos através da internet ou outro meio de telecomunicação; serviço de troca de divisas, 

serviços de emissão de cheques bancários, serviços de emissão, gestão e difusão de cartões 

de crédito, de débito e bancários; transferências de fundos; serviços de crédito, de finan-

ciamento e empréstimos, corretagem; serviços de assistência financeira. (classe 36). 
  

  
Marca n.º 00002597/2014/ME/MP&S 

  
  

  
 

 

Retificação da marca nº 00002597/2014/ME/MP&S– BLUE PRINT-, em nome da Automotive 

Distributors Ltd., publicado no 5º BPI, na parte relativa á publicação da morada da referida 

marca: 

 

- 9 Wheelbarrow Park, Pattenden Lane, Marden, Kent, TN12 9QJ, REINO UNIDO. 

 

Marca n.º 00002716/2015/ME/MP 

 

 

DOKKER 

   

 

Retificação da marca nº 00002716/2015/ME/MP – DOKKER, em nome do requerente RE-

NAULT s.a.s, de nacionalidade Francesa, com residência em 92100 Boulogne-Billancourt, 

França, publicado no 5º BPI, na parte relativa a lista dos produtos da referida marca - Veículos, 

aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água e suas partes e acessórios. 

 

Marca n.º 00002726/2015/ME/MP 

 AMAZE 

  
  

 

Retificação da marca nº 00002726/2015/ME/MP- AMAZE, em nome do requerente HONDA 

MOTOR CO., LTD, de nacionalidade Japonesa, com residência em 1-1, Minami-Aoyama 2-

chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japão, Publicado no 5ºBPI, na parte relativa a lista dos 

produtos da referida marca - Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; e 

peças e acessórios para os produtos acima mencionados, incluídos na classe 12. 

 

Marca n.º 00002808/2015/ME/MP 

  
 

  

  
  
  

 

Retificação da publicação da marca nº 00002808/2015/ME/MP, em nome do requerente Sumol 

+ Compal Marcas, S.A, de nacionalidade Portuguesa, com residência em Estrada da Portela nº 

9, Portela de Carnaxide, Portugal, publicado no 5º BPI, na parte relativa a reivindicações de 

cores – Vermelho, Verde, Verde-claro, Branco, Amarelo e Tons de Laranja. 

 

Marca n.º 00002815 /2015/ME/MP 

  

  

GORILA 
 

 

Retificação da marca nº 00002815 /2015/ME/MP – GORILA, em nome LUSITECA - PRO-

DUTOS ALIMENTARES, S.A. de nacionalidade Portuguesa, com residência em Rua das 

Vagens, nº 56, 2725-018 Mem Martins, Portugal, publicado no 5º BPI, na parte relativa ao 

nome do requerente - LUSITECA - PRODUTOS ALIMENTARES, 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 

4 
 

 

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO 

ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 

PEDIDOS DE DESISTÊNCIA 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

39 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTOS DE 

TRANSMISSÃO 
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N.º Marca Marca Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA DO TITULAR, 

  

DE: Nº 155 ST VICENT STREET, GLASGOW, G2 5PA, REINO 

UNIDO 

  

PARA: 1 GEORGE SQUARE, GLASGOW, G2 1 AL, SCOT-

LAND 

0000263/2007/ME/MP COATS 

  

23 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA MARCA Nº 

0000411/2006/ME/MP: 

  

DE: MISTOLIN, S.A.; 

  

PARA: BRANSTOLIN, S.A., COM SEDE EM ALAMEDA FER-

NÃO LOPES, Nº 16-A, 10º, MIRAFLORES, 1495-190 ALGÉS, 

PORTUGAL. 

 

0000411/2006/ME/MP MISTOLIM 03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO :  

 

DE: MISTOLIN, S.A.; 

  

PARA: BRANSTOLIN, S.A., COM SEDE EM ALAMEDA FER-

NÃO LOPES, Nº 16-A, 10º, MIRAFLORES, 1495-190 ALGÉS, 

PORTUGAL. 

  

  

  

0000440/2006/ME/MP 

  

STARLIM 

  

  
  

  
03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA MARCA Nº 

0000529/2008/ME/MP: 

  

DE: NOVARROZ – PRODUTOS ALIMENTARES, S.A., 

  

PARA: KOIPE CORPARACIÓN, S.L., COM SEDE EM P.ª DEL 

URUMA, 23.20014 SAN SEBASTIÁN, ESPANHA. 

 

0000529/2008/ME/MP SALUDÃES 30 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA MARCA Nº 

0000529/2008/ME/MP: 

  

DE: KOIPE CORPARACIÓN, S.L., COM SEDE EM P.ª DEL URU-

MA, 23.20014 SAN SEBASTIÁN, ESPANHA. 

  

PARA: EBRO FOODS, S.A., COM SEDE EM PASEO DE LA 

CASTELLANA, 20, 3ª E 4ª, 28046, MADRID, ESPANHA. 

0000529/2008/ME/MP SALUDÃES 30 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE NOME DE TITULAR. 

  

DE: LUSOCERAM – EMPREENDIMENTOS CERÂMICOS, S.A,. 

  

PARA: CT – COBERT TELHAS, S.A,. 

0000706/2008/ME/MP TELHASOL 19 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE NOME E MORADA DO 

TITULAR, 

  

DE: THE ADDAX AND ORXY GROUP LIMITED, COM SEDE 

EM, 192 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT 1455 MAL-

TA. 

  

PARA: THE ADDAX AND GROUP PLC 

COM SEDE EM LEVEL 13, PORTOMASO BUSINESS TOWER, 

PORTOMASO, ST JULIANS STJ 4011, MALTA. 

  
  

00001825/2012/ME/MP&S 

  

 

  
01, 04, 39 
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N.º Marca Marca Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NOME E MORADA DO 

TITULAR, 

  

DE: THE ADDAX AND ORXY GROUP LIMITED, COM SEDE 

EM, 192 OLD BAKERY STREET VALLETTA VLT 1455 MAL-

TA, 

  

PARA: THE ADDAX AND GROUP PLC 

COM SEDE EM LEVEL 13, PORTOMASO BUSINESS TO-

WER, PORTOMASO, ST JULIANS STJ 4011, MALTA. 

 

  
  

00001826/2012/ME/MP&S 

  

 

  
01, 04, 39 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE SEDE 

  

DE: BUILDING 1, LION MATCH OFFICE PARK, 892 UMGENI 

ROAD, DURBAN, 4001, AFRICA DO SUL. 

  

PARA: THE OLD FACTORY BUILDING, LION MATCH OF-

FICE PARK, 892 UMGENI ROAD, DURBAN, KWA-ZULU NA-

TAL 4001, ÁFRICA DO SUL. 

00002513/2014/ME/MP DUNLOP 
  

12 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE SEDE 

  

DE: BUILDING 1, LION MATCH OFFICE PARK, 892 UMGENI 

ROAD, DURBAN, 4001, AFRICA DO SUL. 

  

PARA: THE OLD FACTORY BUILDING, LION MATCH OF-

FICE PARK, 892 UMGENI ROAD, DURBAN, KWA-ZULU NA-

TAL 4001, ÁFRICA DO SUL. 

00002514/2014/ME/MP  12 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO 

  

DE: CERIS – SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE CERVEJAS 

E REFRIGERANTES, S.A. 

  

PARA: CAVIBEL – INDÚSTRIA DE BEBIDAS DE CABO VER-

DE, SARL, COM SEDE NA CIDADE DA PRAIA, ILHA DE 

SANTIAGO, CABO VERDE. 

00002903/2007/MN/MP  32 

A
v

er
b

am
en

to
s 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

42 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DOS  

PEDIDOS 

6ºBPI
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Marca N.º  Marca Classes 

Alteração do nome do requerente, 

DE: GLAXO GROUP LIMITED 

PARA: ViiV HEALTHCARE UK LIMITED, 

COM SEDE EM 980 GREAT WEST ROAD, BRENT-

FORD, MIDDLESEX TW8 9GS, REINO UNIDO 

3TC 
  

0000246/2008/ME/MP 
  

05 

Alteração do nome do titular 

De: Turner  Enter tainment Networks International 

Limited, com sede em Turner House, 16 Great Marlbo-

rough Street, Londres W1F 7HS, Reino Unido; 

Para: Turner  Broadcasting System Europe Limited, 

com sede em Turner House, 16 Great Marlborough Stre-

et, London  W1F 7HS, United Kigdom. 

  

  

ADULT SWIM 

  
  

0000576/2009/ME/MP 

  
  

9,41 

Alteração da Classe, 

 

De: Classe 12  

Para: Classe 39 (Transpor tes, serviço de venda e alu-

guer de carro) 

Royal-T 00001570/2009/MN/MS 39 

Alteração da Classe, 

 

De: Classe 12  

Para: Classe 39 (Transpor tes, serviço de venda e alu-

guer de carro) 

Royal Car 00001571/2009/MN/MS 39 
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LICENÇA DE EXPLORAÇÃO 

6ºBPI
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Marca  

 

Classes 

Licença de exploração de: 

 

- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domici-

lio em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 

PA3 4DY, Scotland United Kingdom; 

 Para: 

- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio 

em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, 

United Kingdom. 

  

100 PIPERS 

  

  

  

33 

Licença de exploração de: 

 

- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domici-

lio em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 

PA3 4DY, Scotland United Kingdom; 

 Para: 

- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio 

em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, 

United Kingdom. 

  

  

  

 

  

  

33 

Licença de exploração de: 

 

- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domici-

lio em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire 

PA3 4DY, Scotland United Kingdom; 

 Para: 

- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio 

em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, 

United Kingdom. 

  

  

PASSPORT 

  

  

33 

Licença de Exploração de: 

 

- CHIVAS HOLDING (IP) LIMITED, com domicilio 

em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 

4DY, Scotland United Kingdom  

Para: 

- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio 

em 111-113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, 

United Kingdom.  

ABERLOUR  33  
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PEDIDOS DE  

DESISTÊNCIA 

6ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

47 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  Marca Requerente Classe 

Desistência do pedido de registo da 

Marca nº 0000705/2008/ME/MP&S 

MOBILN, em nome da Intel Corpo-

ration.  

MOBILN Intel Corporation  09, 42 

Desistência do pedido de registo da 

Marca nº 0000986/2008/ME/MP&S 

INTEL SPONSORS OF TOMOR-

ROW, em nome da Intel Corporation.  

INTEL SPONSORS 

OF TOMORROW  
Intel Corporation  9, 41, 42  

Desistência do pedido de registo da 

Marca nº 00001379/2006/ME/MP 

 , em 

nome da Sociedade da Água de  Luso, 

SA. 

 

  
SOCIEDADE DA ÁGUA DE 

LUSO, SA. 

  

32 

Desistência do pedido de registo da 

marca nº 00002143/2013/ME/MP&S 

, 

em nome da MITSUBISHI ELEC-

TRIC EUROPE B.V. 

 

  
MITSUBISHI ELECTRIC 

EUROPE B.V. 

11, 37 

Desistência do pedido de registo da 

marca nº 00002803/2009/ME/MP -     

TOPPER, em nome da São Paulo 

Alpargatas S.A. 

TOPPER 

  

São Paulo Alpargatas S.A. 
  

25, 28 

Desistência do pedido de registo da 

marca nº 000635/2009/ME/MP&MS 

, em nome da BLUE 

CROSS and BLUE SHIELD ASSOCI-

ATION. 
 

  

16, 36 e 44 

BLUE CROSS and BLUE 

SHIELD ASSOCIATION. 

Desistência do pedido de registo da 

marca nº 00001201/2008/ME/MS  

 , em nome 

da EDUCACION Y TECONOLO-

GIAS DE LA INFORMACION Y EL 

CONOCIMENTOS S.L. 

 

38, 41 e 42 

EDUCACION Y TECONOLO-

GIAS DE LA INFORMACION 

Y EL CONOCIMENTOS S.L. 
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  Marca Requerente Classe 

Desistência do pedido de registo 

da marca nº 

00001234/2011/ME/MP&S 

, em nome da 

ORIZONA DESTINATION 

MANAGEMENT S.L. 

 

ORIZONA DESTINATION MA-

NAGEMENT S.L. 
16, 39 e 43 

Desistência do pedido de registo 

da marca nº 

00001256/2009/ME/MP&S  

CROSS DESIGN, em nome da 

Blue Cross and Blue Shield 

Association. 

CROSS DESIGN 

  

Blue Cross and Blue Shield Asso-

ciation 

16, 36 e 44 

  

Desistência do pedido de registo 

da marca nº 

00001123/2006/ME/MP&S 

, em nome 

da Shell Brands International 

AG 

 

Shell Brands International AG 

4, 35, 36, 37 e 43 

Desistência do pedido de registo 

da Marca n.º 

00001317/2010/ME/MS, 

“ATLANTICO RESEARCH 

CENTER” em nome do Banco 

Privado Atlântico, S.A. 

ATLANTICO RESEARCH 

CENTER 

  

  

Banco Privado Atlântico, S.A. 

  

36 

  

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

00001554/2006/ME/MP&S 

“FLYPGA” em nome da Portu-

gália – Companhia Portuguesa 

de Transportes Aéreos, S.A.  

  

Portugália – Companhia Portu-

guesa de Transportes Aéreos, 

S.A. 

  

16,39,43 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

00001579/2006/ME/MP&S 

“PGA PORTUGÁLIA AIRLI-

NES” em nome da Portugália – 

Companhia Portuguesa de 

Transportes Aéreos, S.A. 

 

  

  

16,39,42 

  

Portugália – Companhia Portu-

guesa de Transportes Aéreos, 

S.A. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

00001572/2009/MN/MS 

“Royal Rent-a-car” em nome da 

Royal-T, Empresa de Transpor-

tes, Lda. 

Royal Rent-a-car 12 

  

Royal-T, Empresa de Transportes, 

Lda. 
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  Marca Classe Requerente 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

00001573/2009/MN/MS 

“Royal Tour” em nome da 

Royal-T, Empresa de Transpor-

tes, Lda. 

  

Royal Tour 

  

12 

Royal-T, Empresa de Transportes, 

Lda. 

Desistência do pedido de registo 

da Marca nº 

00001574/2009/MN/MS 

“Royal Bus” em nome da 

Royal-T, Empresa de Transpor-

tes, Lda. 

  

Royal Bus 

  

12 

Royal-T, Empresa de Transportes, 

Lda. 
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO

6ºBPI
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CONCESSÃO DE  TÍTULOS  

5 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE 

 

RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS 
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N.º Pedido: 000060/2006/ME/MP&S  

Marca: HAPPY MEAL  

Classe: 29, 30, 32 e 43  

Titular: McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Americana  

HAPPY  

MEAL 

N.º Pedido: 000061/2006/ME/MP&S  

Marca: McCAFE  

Classe: 29, 30, 32 e 43  

Titular: McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

Nacionalidade: Americana  

McCAFE 

N.º Pedido: 000058/2006/ME/MP  

Marca: BIG MAC  

Classe: 29 e 30  

Titular:  McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Americana  

 BIG MAC                 

N.º Pedido: 000059/2006/ME/MP&S  

Marca: RONALD McDONALD  

Classe: 29, 30, 32 e 43  

Titular: McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

Nacionalidade: Americana  

RONALD 

MCDONALD 

N.º Pedido: 000057/2006/ME/MP&S  

Marca:  RONALD McDONALD´S  

Classe: 29, 32 e 43.  

Titular:  McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 000056/2006/ME/MP&S  

Marca: McDONALD´S  

Classe: 29, 30, 32 e 43.  

Titular: McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

N.º Pedido: 000055/2006/ME/MP&S  

Marca: McDONALD´S  

Classe: 29, 30, 32 e 43.  

Titular:  McDonald´s Corporation  

Data do pedido: 03/08/06  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Americana  

PERNOD 

N.º Pedido: 000025/2006/ME/MP  

Marca: PERNOD  

Classe: 33  

Titular: PERNOD RICARD;  SO-

CIÈTE ANONYME 

Data do pedido: 29/05/2006  

Publicação: 28/11/2008 

Nacionalidade: Francesa      

McDONALD’S 

6ºBPI
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N.º Pedido: 0000166/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 25  

Titular:  ADIDAS AG  

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

 

Nacionalidade: Alemã  

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000165/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 25  

Titular: ADIDAS AG  

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Alemã  

 
 

N.º Pedido: 0000163/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 3, 9, 14, 18, 25 e 28  

Titular:  Adidas Internacional Marke-

ting BV  

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Holandesa  

ADIDAS 

N.º Pedido: 0000162/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 3, 9, 14, 18, 25 e 28  

Titular: ADIDAS AG  

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Alemã  

 

 
 

N.º Pedido: 000087/2006/ME/MS  

Marca: TUI  

Classe: 41  

Titular: TUI AG  

Data do pedido: 22/06/2006  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Alemã  

 

 

 

 

N.º Pedido: 000088/2006/ME/MS  

Marca: TUI  

Classe: 39,43  

Titular: TUI AG  

 

Data do pedido: 22/06/2006  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

Nacionalidade: Alemã  

 

 

 

N.º Pedido: 000085/2006/ME/MS  

Marca: TUI  

Classe: 39  

Titular:  TUI AG  

Data do pedido: 22/06/2006  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

 

Nacionalidade: Alemã  

TUI 

N.º Pedido: 000086/2006/ME/MS  

Marca: TUI  

Classe: 39  

Titular: TUI AG  

Data do pedido: 22/06/2006  

Publicação: B.O de 28/11/2008  

Nacionalidade: Alemã  

 

 
 

6ºBPI
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N.º Pedido: 0000219/2006/ME/MP  

Marca: PIONNER  

Classe: 16  

Titular: SOPORCEL-Sociedade                   

Portuguesa de Papel, S.A. 

Data do pedido:  4/06/2006  

Publicação: B.O– 01/01/2010 

 

Nacionalidade:  Portuguesa  

PIONEER 

N.º Pedido: 0000238/2006/ME/MP  

Marca: TOSHIBA  

Classe: 07, 09, 10, 11  

Titular: Kabushiki Kaisha Toshiba,            

 (Também comercialmente como Toshiba 

Corporation) 

Data do pedido: 08/11/2006  

 

Publicação: B.O– 01/01/2010 

Nacionalidade: Japonesa  

TOSHIBA 

N.º Pedido: 0000176/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 25  

Titular: ADIDAS AG  

Data do pedido:  24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

 

 

Nacionalidade: Alemã  

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000178/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 3 e 9  

Titular: ADIDAS INTERNATIONAL 

MARKETING BV  

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

N.º Pedido: 0000174/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 03, 09, 18 e 25  

Titular:  Adidas Internacional Marke-

ting BV  

Data do pedido:  24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

 

Nacionalidade: Holandesa  

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000175/2008/ME/MP  

Marca: ADIDAS  

Classe: 25  

Titular: ADIDAS AG  

 

 

Data do pedido: 24/09/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Alemã  

 

 
 

N.º Pedido: 0000454/2006/ME/MP  

Marca: TAGUS  

Classe: 32  

Titular: Sumolis Gestão de Marcas, 

S.A. 

Data do pedido:  23/02/2007  

 

Publicação: B.O de 01/01/2010  

Nacionalidade: Portuguesa           

TAGUS 

N.º Pedido: 0000235/2006/ME/MP  

Marca: SUPER BOCK  

Classe: 32  

Titular: UNICER – Bebidas de 

Portugal, SGPS, S.A. 

Data do pedido: 14/06/2006  

Publicação: B.O— 01/01/2010 

Nacionalidade: Portuguesa  
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SOPORSET 

N.º Pedido: 0000687/2006/ME/MP  

Marca: SOPORSET  

Classe: 16  

Titular: Soporcel – Sociedade 

Portuguesa de Papel, S.A 

Data do pedido:  24/10/2006  

Publicação:  B.O de 25/06/210  

Nacionalidade : Portuguesa  

ENACOL 

N.º Pedido: 0000652/2009/MN/MS  

Marca: VINTI4NET  

Classe: 36 

Titular Requerente: A Sociedade Inter -

bancária de pagamentos, S.A 

Data do pedido:  05/03/2009  

Publicação: B.O de 01/01/210  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

VINTI4NET 

N.º Pedido: 0000653/2009/MN/MS  

Marca: VINTI4ONLINE  

Classe: 36 

Titular: A Sociedade Interbancár ia e 

Sistemas de Pagamentos, S.A. 

Data do pedido:  05/03/2009  

Publicação: B.O de 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

VINTI4ONLINE 

N.º Pedido: 0000723/2009/MN/MP&S  

Marca:  ENACOL  

Classe: 4  

Titular: : Enacol – Empresa Nacional de 

Combustíveis S.A., Sociedade Comercial 

Data do pedido:  02/11/2009  

Publicação: B.O de 25/06/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

N.º Pedido: 0000650/2009/MN/MS  

Marca: TELEVINTI4  

Classe: 36 

Titular:  A Sociedade Interbancár ia e 

Sistemas de Pagamentos, S.A. 

Data do pedido: 05/03/2009  

Publicação: B.O de 01/01/2010  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000651/2009/MN/MS  

Marca: VINTI4  

Classe: 36  

Titular: A Sociedade Interbancár ia e  

Sistemas de Pagamentos, S.A. 

Data do pedido: 05/03/2009  

Publicação: B.O de 01/01/2010  

Nacionalidade:  Cabo-verdiana  

VINTI4 

CONSUL 

N.º Pedido: 0000516/2008/ME/MP&S  

Marca: CONSUL  

Classe: 6, 7, 11, 35, 37, 41, 42  

Titular: Whir lpool, S.A.  

 Data do pedido: 15/04/2008  

Publicação:  B.O de 01/01/2010  

Nacionalidade: Brasileir a                                   

 

N.º Pedido: 0000638/2008/MN/MP  

Marca:  PÃO QUENTE  

Classe: 30, 32, 43  

Titular: Pão Quente de Cabo Verde  

Data do pedido:  13/05/2008  

Publicação: B.O de 01/01/2010  

 

Nacionalidade:  Cabo-verdiana  

6ºBPI
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N.º Pedido: 0000965/2007/ME/MP  

Marca: KIPOR  

Classe: 7  

Titular: Wiixi Kipor  Power  co., LTD  

Data do pedido: 07/11/2007  

Publicação: B.O de 01/10/2010  

 

Nacionalidade: Chinesa  

KIPOR 

N.º Pedido: 0000803/2007/ME/MP  

Marca: RITZ  

Classe: 34  

Titular: Philip Morr is Products, S.A.  

Data do pedido: 03/04/2007  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Suíça  

 

 
 

RITZ 

N.º Pedido: 00001004/2010/ME/MP  

Marca: CASA+  

Classe: 9  

Titular: ADENE - Agencia para a 

Energia      

              

Data do pedido: 15/06/2010     

Publicação: 1º BPI 

Nacionalidade: Portuguesa  

MULTICOM 

N.º Pedido: 0000763/2009/ME/MP  

Marca: CIC EL PASO  

Classe: 30  

Titular:  Cereal Investiments Company                               

Data do pedido: 13/08/2009  

Publicação: B.O—23/07/2010 

 

Nacionalidade: Suíça 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000764/2009/ME/MP  

Marca: CIC Temple  

Classe: 30  

Titular: Cereal Investiments Company    

Data do pedido: 13/08/2009  

Publicação: B.O— 23/07/2010 

Nacionalidade: Suíça 

 

 

 

N.º Pedido: 0000919/2007/ME/MP&S  

Marca:  MULTICOM  

Classe: 09,36 e 38  

Titular: Sibs-Sociedade Interbancária 

de Serviços, S.A. 

Data do pedido: 05/02/2007  

Publicação:1ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

N.º Pedido: 0000761/2009/ME/MP  

Marca: CIC  

Classe: 1,4,19,29,30,31  

Titular:  Cereal Investiments Company 

Data do pedido: 13/08/2009  

Publicação: B.O— 23/07/2010 

 

Nacionalidade: Suíça  

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000762/2009/ME/MP  

Marca: MIMO  

Classe: 29,30,31  

Titular: : Cereal Investiments Com-

pany 

 

Data do pedido: 13/08/2009  

Publicação: B.O—23/07/2010 

Nacionalidade: Suíça 
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N.º Pedido: 00001024/2010/ME/MS  

Marca: RE/MAX  

Classe: 35, 36  

Titular: Re/Max, LLC, Sociedade de 

Delaware 

Data do pedido: 04/08/2010  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

RE/MAX 

N.º Pedido: 0001025/2010/ME/MP&MS  

Marca: RIO BRAVO  

Classe: 3, 5, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 

33,35 

Titular: UNIARME – União de 

armazenistas de Mercearia, C.R.L 

 

Data do pedido: 29/07/2010  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

RIO BRAVO 

N.º Pedido: 00001021/2010/ME/MP  

Marca: Rauch  

Classe: 5, 29, 30 e 32  

Titular:  RAUCH FRUCHTSÄFTE 

GmbH   

Data do pedido: 28/12/2010  

Publicação:  1ºBPI  

Nacionalidade: Austr íaca  

RAUCH 

N.º Pedido: 00001023/2010/ME/MS  

Marca: RE/MAX  

Classe: 35, 36  

Titular: Re/Max, LLC, Sociedade de 

  Delaware 

Data do pedido: 04/08/2010     

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade:  Americana                                     

 

N.º Pedido: 00001019/2008/ME/MP  

Marca: J  & B  

Classe: 33  

Titular:  Diageo Brands B.V.  

Data do pedido: 09/12/2008  

Publicação: 1ºBPI  

 

Nacionalidade: Austr íaca  

J & B 

N.º Pedido: 00001020/2010/ME/MP  

Marca: Lotto  

Classe: 25  

Titular: Lotto Spor t Itália S.P.A.  

Data do pedido: 30/09/2010  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Italiana  

 

 
 

N.º Pedido: 00001017/2009/ME/MP  

Marca: Femifect  

Classe: 5  

Titular:  Lumavita AG  

Data do pedido: 30/11/2009  

Publicação: 1ºBPI  

 

Nacionalidade: Suíça  

Femifect 

N.º Pedido: 00001018/2009/ME/MP  

Marca: HACENDADO  

Classe: 29  

Titular: Mercadona, S.A.  

Data do pedido: 09/09/2009  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Espanhola  

 

 
 

6ºBPI
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N.º Pedido: 00001145/2008/ME/MP  

Marca: SACOOR BROTHERS  

Classe: 25  

Titular: SACENTRO – Comércio de 

Têxteis, S.A. – Sociedade Portuguesa 

Data do pedido: 26/08/2008  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001268/2011/ME/MP&S  

Marca: Link Afr ica  

Classe: 09, 35, 42  

Titular: Link Consulting, Tecnologias 

de Informação, S.A. 

Data do pedido: 05/01/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

N.º Pedido: 00001061/2006/MN/MP  

Marca: SECIL Cabo Verde  

Classe: 19  

Titular:  SECIL Cabo Verde, comercio 

e serviço Lda 

Data do pedido: 12/06/2006  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001070/2010/MN/MP  

Marca: LUSO  

Classe: 09,11  

Titular: Khym Negoce. Lda.  

Data do pedido: 08/09/2010  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

N.º Pedido: 00001050/2006/MN/MP  

Marca: CAFES DE CABO VERDE  

Classe:  30  

Titular:  Cafés de Cabo Verde Industr ia 

Torrefactora, Lda 

Data do pedido: 13/02/2006  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001051/2006/MN/MP  

Marca: CAFES DE CABO VERDE  

Classe:  

Titular: Cafés de Cabo Verde Indus-

tria Torrefactora, Lda 

Data do pedido: 13/02/2006  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

N.º Pedido: 00001032/2010/ME/MP  

Marca: UBAGO  

Classe: 29  

Titular:  UBAGO GROUP MARE, S.L.  

 

Data do pedido: 27/01/2010  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Espanhola  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001049/2006/MN/MP  

Marca: CAFES DE CABO VERDE  

Classe:  30  

Titular: Cafés de Cabo Verde Indus-

tria Torrefactora, Lda 

Data do pedido: 13/02/2006  

Publicação: 1ºBPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  
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N.º Pedido: 00001386/2007/ME/MP&S  

Marca: MOTOROLA  

Classe: 09, 37, 38, 42  

Titular: Motorola, Trademark Hol-

gings, LLC. 

Data do pedido:  17/10//2007  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001461/2010/ME/MP  

Marca: Rémy Martin  

Classe: 33  

Titular: E. RÉMY MARTIN & Cº 

Data do pedido: 13/09/2010  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Francesa 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001384/2007/ME/MP&S  

Marca: MOTOROLA  

Classe: 09, 37, 38, 42  

Titular:  Motorola, Trademark Hol-

gings, LLC. 

Data do pedido:  17/10//2007  

Publicação:  2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001385/2007/ME/MP&S 

Marca: MOTOROLA  

Classe: 09, 37, 38, 42  

Titular: Motorola, Trademark Hol-

gings,  LLC. 

Data do pedido: 17/10//2007 

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Americana  

MOTOROLA 

N.º Pedido: 00001280/2011/ME/MP&S  

Marca: CPU  

Classe: 35,36,42  

Titular:  CPU Consultores, S.A.  

Data do pedido:  28/04/2011 

 

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001283/2011/ME/MP  

Marca: Horizon  

Classe: 7, 9 e 11  

Titular: Jonh Player  & Sons Limited  

 

Data do pedido: 04/05/2011  

Publicação: 2º BPI  

Nacionalidade: Ir landesa 

HORIZON 

N.º Pedido: 00001277/2011/ME/MP  

Marca: MUCAI  

Classe: 29 e 30  

Titular:  Victor  Guedes – Industria e 

Comércio, S.A. 

Data do pedido:  27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

MUCAI 

N.º Pedido: 00001278/2011/ME/MP  

Marca: MUCAI TEMPERO PORTU-

GUÊS  

Classe: 29 e 30  

Titular: Victor  Guedes – Industria e 

Comércio, S.A. 

Data do pedido: 27/04/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Portuguesa    

 
 

 

MUCAI  

TEMPÊRO  

PORTUGUÊS 

6ºBPI
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N.º Pedido: 00001679/2011/ME/MP&S  

Marca: LUSO  

Classe: 32, 35  

Titular: Sociedade da Água de Luso,          

S.A. 

Data do pedido:  15/09/2011  

Publicação: 2º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

N.º Pedido: 00001655/2012/ME/MP  

Marca: STRELA ZERO  

Classe: 33  

Titular:  Cavibel – Indústria de  

Bebidas de Cabo Verde, SARL 

Data do pedido:  19/03/2012  

Publicação: 3º BPI  

Nacionalidade: Cabo-Verdiana  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001678/2011/ME/MP&S  

Marca: LUSO  

Classe: 32, 35  

Titular: Sociedade da Água de  Luso, 

S.A. 

Data do pedido: 15/09/2011  

Publicação: 2º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  

 

N.º Pedido: 00001519/2011/ME/MP  

Marca: Arga  

Classe: 02  

Titular:  Argacol – Tintas e Vernizes, 

S.A 

Data do pedido:  14/04/2011  

Publicação: 2ºBPI 

Nacionalidade: Portuguesa  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001614/2012/ME/MP&S  

Marca: OPTICÁLIA 

Classe: 5,9,35,42,44  

Titular: Gestopticalia, Lda. 

Data do pedido: 23/01/2012  

Publicação: 2ºBPI 

Nacionalidade: Portuguesa  

ROYAL - T 

N.º Pedido: 00001511/2011/MN/MP  

Marca: MORABITUR 

Classe: 35, 39  

Titular:  Morabitur , Viagens e   

Turismo Lda. 

Data do pedido: 04/03/2011  

Publicação: 2º BPI  

Nacionalidade: Cabo-verdiana  

 

 

 

N.º Pedido: 00001518/2011/ME/MP&S  

Marca: Exictos  

Classe: 9,35,41,42  

Titular: Promosoft – Sociedade Gestora 

de Participações, S.A 

Data do pedido: 12/04/2011  

Publicação: 2º BPI  

Nacionalidade: Portuguesa  
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N.º Pedido: 00001570/2009/MN/MP  

Marca: ROYAL - T 

Classe: 12 

Titular: Royal-T, Empresa de Transpor-

tes Lda.  

Data do pedido: 10/12/2009  

Publicação: 2ºBPI 

Nacionalidade: Cabo-verdiana 

6ºBPI
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N.º Pedido: 00002121/2010/MN/MP      

Marca: STRELA PRETA  

Classe: 32  

Titular:  Cavibel – Indústria de  

 Bebidas de Cabo Verde, SARL 

Data do pedido:  23/06/2010  

Publicação: 3º BPI  

Nacionalidade: Cabo-Verdiana  

DIAL A FLAVOR 

N.º Pedido: 000002162/2013/MN/MP  

Marca: STRELA  

Classe:  32  

Titular: Cavibel – Indústria de  

 Bebidas de Cabo Verde, SARL 

Data do pedido: 10/06/ 2013  

Publicação: 3º BPI  

Nacionalidade: Cabo-Verdiana  

 

 

 

N.º Pedido: 00001707/2011/ME/MP  

Marca: DIAL A FLAVOR  

Classe: 34  

Titular: Philip Morr is Products,     

S.A. 

Data do pedido: 05/01/2011  

Publicação: 2ºBPI  

Nacionalidade: Suíça  

6ºBPI
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RETIFICAÇÃO DE 

TÍTULOS  

6ºBPI
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Marca n.º 0000102/2007/ME/MP 

 

   

 

 

 

 

Retificação da marca mista nº 0000102/2007/ME/MP- HD KENT- em nome da requerente BRI-

TISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., de nacionalidade Norte-Americana, com 

residência em 2711 Centerville Road, Suíte 300, Wilmington, Delaware 19808, E.U.A, publicado 

no 3º BPI para concessão de titulo de registo, - na parte do Sinal da Marca. 

 

Marca n.º 0000104/2007/ME/MP 

  

  
LONDON 

 

Retificação da marca nº 0000104/2007/ME/MP – LONDON – em nome da requerente The Lon-

don Tobacco Company Limited., de nacionalidade Inglesa, com residência em Globe House, 

4 Temple Place, Londres WC2R 2PG, Inglaterra, publicado no 3ºBPI para concessão de 

título de registo, - para pedido e concessão de título de registo – na parte relativo ao endereço do 

Titular. 

 

Marca n.º 0000111/2006/ME/MP 

 

 

 

 

 

Retificação da marca nº 0000111/2006/ME/MP – PERDIGÃO – em nome da requerente Perdigão 

Agroindustrial S.A., de nacionalidade Brasileira, com residência em Av. Escola Politécnica, 

nº 760, Jaguaré, 05350 – 901 – São Paulo, SP, Brasil., publicado no 3ºBPI para concessão de 

título de registo, - na parte da morada do titular e na parte do Sinal da Marca. 

 

Marca n.º 0000117/2006/ME/MP 

  

SPARK 

 

Retificação da marca nº 000117/2006/ME/MP-SPARK- em nome da requerente SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A., de nacionalidade Espanhola, com resi-

dência em Cantábria, 2 – 2º, Alcobendas, 28108, Madrid, Espanha, publicado no B.O 28-11-

2008 III série e 3º BPI para pedido e concessão do título de r egisto, – na parte relativa ao no-

me do Titular. 

 

Marca n.º 0000118/2006/ME/MP 

  

  

TUDOR 
  

 

Retificação da marca nº 0000118/2006/ME/MP-TUDOR - em nome da requerente SOCIEDAD 

ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A., de nacionalidade Espanhola, com resi-

dência em Cantábria, 2 – 2º, Alcobendas, 28108, Madrid, Espanha, publicado no B.O 28-11-

2008 III série e 3º BPI para pedido e concessão do título de r egisto, – na parte relativa ao no-

me do Titular. 

 

Marca n.º 0000124/2007/ME/MP 

 

  

  

 

 

 

 

Retificação da marca nº 0000124/2007/ME/MP – VOGUE (mista) – em nome da requerente 

American–Cigarette Company (Overseas) Limited., de nacionalidade Suiça, com residência 

em Zaehlerweg 4, 6300 Zug, Suiça, publicado no 3ºBPI para concessão de título de registo, - na 

parte do Sinal da Marca. 

 

Marca n.º 0000153/2006/ME/MP&S 

  

  

CASIO 

  

 

Retifica-se o nome do requerente da marca nº 0000153/2006/ME/MP&S, CASIO, publicado co-

mo, Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, sendo que devia ter sido publicado como CASIO KEI-

SANKI KABUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING AS CASIO COMPUTER CO., LTD.) 
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Marca n.º 0000248/2007/ME/MS 

  

AIG 

  

  
  

 

Retificação da marca nº 0000248/2007/ME/MS – AIG- em nome da requerente AMERICAN 

INTERNATIONAL GROUP, INC., de nacionalidade Nor te-Americana, com residência em 70 

Pine Street, New York, New York 10270, Estados Unidos da América, publicado no B.O de 

01-01-2010 III Série e 3ºBPI para pedido e concessão de título de r egisto- na parte relativo ao 

endereço do Titular. 

 

Marca n.º 0000249/2007/ME/MP 
  

   

  

 

 

 

Retificação da marca nº 0000249/2007/ME/MP – BENSON & HEDGES – em nome da requeren-

te BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED., de nacionalidade Inglesa, com residência em 

Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, Reino Unido, publicado no 3ºBPI para 

concessão de título de registo, - na parte do Sinal da Marca. 

 

Marca n.º 0000250/2008/ME/MP&S 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALCATEL 

  

 

Retificação da marca nº 0000250/2008/ME/MP&S - ALCATEL – em nome da requerente Alca-

tel Lucent, de nacionalidade Francesa, com residência em 54 Rue La Boétie, 75008, Paris, 

France, publicado no B.O de 01-01-2010 III Série e 3ºBPI para pedido e concessão de título 

de registo- na parte relativo ao endereço do Titular e lista dos produtos - Máquinas de gravação 

e deposição de vácuo; Bombas de vácuo; Máquinas e aparelhos de bombear vácuo; Válvulas 

de conexão para os referidos bens; Geradores de electricidade; Motores eléctricos (excepto 

para veículos terrestres); Reguladores de velocidade e engrenagens para os referidos moto-

res (Classe 07); - Aparelhos, instrumentos e suas peças electrotécnicos, electromecânicos, 

electroquímicos, radioeléctricos, electromagnéticos, ópticos, electro-ópticos, optoelectróni-

cos, óptico integrados e de fibra-óptica, científicos, naúticos, de pesquisa, fotográficos, cine-

matográficos, de pesagem, de medição, telemétricos, de controle, de controle remoto, de 

regulação, de sinalização, de teste de salvamento e de ensino; Aparelhos para gravar, trans-

mitir e reproduzir informação, som ou imagens; Meios de informação magnéticos ou ópti-

cos; Aparelhos, instrumentos e membros para gerar, calcular, verificar, introduzir, armaze-

nar, converter, processar, transportar, transmitir, comutar e receber informação, dados, 

sinais ou mensagens; Aparelhos, equipamento e instalações para comunicações, telecomuni-

cações, telefonia, peritelefonia, telegrafia, computação remota, telemática, automação de 

escritórios e telecópia; Sistemas de comutação (aparelhos), sistemas de transmissão 

(aparelhos); Ligações de rádio; Sistemas telefónicos para emergências (aparelhos); Redes de 

comunicações vídeo, redes de comunicações por satélite; Sistemas de atendimento automáti-

co de telefone (aparelhos); Telefones portáteis; Equipamento de teletexto; Terminais de 

videotexto; Aparelhos de rádio portáteis; Satélites de comunicações; Equipamentos e com-

putadores para processamento de dados; Computadores e microcomputadores, componen-

tes eléctricos e electrónicos e seus acessórios e periféricos; Modems; Impressora; Programas 

de computadores, software, pacotes de software; Circuitos impressos; Circuitos integrados; 

Microprocessadores; Conductores, cabos, fios e canais eléctricos, ópticos de comunicações e 

telecomunicações; Conectores para conductores, cabos, fios, canais eléctricos, ópticos, de 

comunicações e telecomunicações; Antenas; Mastros para telefonia sem cabos; Aparelhos 

para protecção contra impulsos electromagnéticos e contra radiação electromagnética; Apa-

relhos para distribuir e/ou interromper a electricidade; Baterias e carregadores para bateri-

as par aparelhos e equipamentos de telecomunicações; Lasers; Masers; Detectores de fugas 

de hélio; Aparelhos de medição de vácuo; Aparelhos e máquinas para detecção e análise de 

gás; Detectores de vapor para uso em processos de congelamento e secagem; Espectometros 

(Classe 09); - Aparelhos e máquinas para purificação de gás; Purificadores de gás; Válvulas 

para os referidos bens (Classe 11); - Material impresso; Material de instrução e ensino (com 

excepção de aparelhos); Panfletos, jornais, livros, manuais, periódicos e revistas (Classe 16); 

- Serviços para processamento de informação por computador; Aluguer de aparelhos, equi-

pamento, máquinas e instalações relacionados com o campo de automação de escritórios; 

Serviços de análise estatística em matéria de telecomunicações; Serviços de auditoria no 

campo das telecomunicações; Serviços de fornecimento de pessoal qualificado para execução 

de tarefas em particular relacionadas com engenharia, instalação e treino no campo das 

telecomunicações; Gestão de ficheiros informáticos; Organização de exposições para fins 

comerciais ou publicitários (Classe 35); - Instalação, manutenção e reparação de aparelhos, 

instrumentos, peças, acessórios e máquinas relacionados com a área das comunicações, tele-

comunicações, informática, telemática, automação de escritórios, electrónica, óptica e rádio 

(Classe 37); - Telecomunicações; Transmissão e transferência de informação e de dados; 

Transmissão remota de informação ou sinais; Serviços de mensagens electrónicas, Aluguer 

de aparelhos, equipamento, máquinas e instalações para comunicações, telecomunicações e 

telemática; Comunicações por terminais de  
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 Informação em matéria de telecomunicações (Classe 38); - Serviços de formação, em partí-

culas em matéria de telecomunicações; Organização e condução de acções de formação, 

colóquios, conferências, congressos, seminários e simpósios, em particular em matéria de 

telecomunicações; Organização de exposições para fins culturais ou educacionais (Classe 

41); - Avaliação, tributação, pesquisa e elaboração de relatórios em matérias científicas e 

tecnológicas, nomeadamente serviços de consultoria em engenharia; Análises industriais e 

serviços de pesquisas; Estudos técnicos, em particular, estudos sobre aparelhos, instrumen-

tos, peças, acessórios, equipamento, instalações e máquinas relacionadas com os campos de 

electrotécnicas, electrónicas, informática, telemática, automação de escritórios, comunica-

ções, telecomunicações, electroquímica, óptica e rádio; Serviços de programação electróni-

ca; Serviços de programação de computadores; Concepção e desenvolvimento de hardware 

e software informático; Aluguer de software; Manutenção de software; Concepção e aloja-

mento de portáteis de rede; Aluguer de aparelhos, equipamentos, máquinas e instalações 

relacionadas com os campos da electrotécnica, electrónica e electroquímica; Aluguer de 

aparelhos, equipamento, máquinas e instalações para processamento de informação; Alu-

guer de tempo de acesso a um centro servidor de bases de dados (Classe 42). 

 

Marca n.º 0000579/2010/ME/MS 

  

 

 

Retificação da marca nº 0000579/201000/ME/MP – AFRICA RAILWAYS Logo - em nome da 

requerente Africa Railways Limited., de nacionalidade Britânica, com residência em Geneva Pla-

ce, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, publicado 

no 1º BPI e 3º BPI para pedido e concessão do título de registo, – na parte relativa ao nome do 

Titular. 

 

Marca n.º 0000592/2009/ME/MP&MS 

  

  

 

   

 

Retificação da marca nº 0000592/2009/ME/MP&MS – SHIELD DESIGN- da requerente Blue 

Cross and Blue Shield Association, de nacionalidade Nor te- Americana, com residência em 

225 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60601, United States of America, publicado 

no 1º BPI e 3ºBPI para pedido e concessão do titulo de registo – na parte relativa a designação das 

marcas – SHIELD DESIGN. 

  

Marca nº 00001353/2011/ME/MP 

  

OMALA 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001353/2011/ME/MP, OMALA, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001354/2011/ME/MP 

  

CORENA 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001354/2011/ME/MP, Corena, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001357/2011/ME/MP 

  

SPIRAX 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001357/2011/ME/MP, SPIRAX, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001358/2011/ME/MP 

  

RIMULA 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001358/2011/ME/MP, RIMULA, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001360/2011/ME/MP 

  

TELLUS 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001360/2011/ME/MP, TELLUS, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 
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Marca n.º 00001361/2011/ME/MP 

  

HELLIX 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001361/2011/ME/MP, HELLIX, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca nº00001362/2011/ME/MP&S 

  

 
  

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001362/2011/ME/MP&S,

, publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publica-

da como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001363/2011/ME/MP&S 

 

  

  

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001363/2011/ME/MP&S,

  , publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada 

como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001366/2011/ME/MP 

  

MORLINA 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001366/2011/ME/MP, MORLINA, 

publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de nacionalidade Suíça. 

 

Marca n.º 00001383/2008/ME/MP 

 

Retifica-se a nacionalidade do titular do registo da marca nº 00001383/2008/ME/MP, 

, publicado como Suíço, sendo que, devia ter sido publicada como de 

nacionalidade Suíça. 
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PUBLICAÇÃO  

DE OBRAS   

ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 7  
 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS  ARTÍSTICAS E 

LITERÁRIAS 

6ºBPI
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000203  

Elizer Sanches Cardoso  

 

Calheta in love   

 

Musica  

CD  

 

22/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000202  

ZSProductions  

Noite de Emigrante  

 

 Projeto  

Papel  

 

07/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000198  

Martinho Lopes dos Santos  

Vida de taxista  

 

Musica  

 Papel  

 

26/08/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000200  

Martinho Lopes dos Santos  

Nhó Santiago  

 

Música  

Papel  

 

26/08/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000205  

José Gonçalves  

3º ensaio musical de J.G: Tambarina 

70$00 (Coladeira)   

Musica  

Papel  

 

14/10/2015   

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000204  

Roberto Carlos de Pina Gomes  

Nha Identidade, com doze Faixas Musi-

cais: 1-Sta na mundo é ca nada; 2-

Mariana; 3-Grita hey; 4-Bem Flam; 5-Ka 

bu deixam; 6-Abo é kel mudjer; 7-Sim 

Ka kre; 8-Minina Bunita.Ynho Preta; 9-

Traiçon; 10-Bem pa mi; 11-Pa undi kin 

bai; 12-Da pa li da pa la. 

Musica  

Papel e CD  

 

23/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

 

 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000199  

Martinho Lopes dos Santos  

Cabo Verde  

 

Música  

Papel  

 

26/18/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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000211  

Maria Albertina Tavares Semedo Silva  

 

Bela árvore ou pé de polão  

 

Música / Poema  

Papel  

 

13/10/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000209  

António Semedo Rocha Cabral  

Mundo sta na fim  

 

Musica  

Papel  

 

19/10/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000213  

Analina Ramos Rocha  

E BO RAPAZIM  

 

Poema  

Papel  

 

13/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000208  

José Luís Semedo da Silva  

Kanta-m kel kantiga  

 

Musica  

 Papel  

 

29/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000206 

José Gonçalves  

3º ensaio musical de J.G: Ê dór cheio de 

sofrimento (Coladeira)   

Musica  

Papel  

 

14/10/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000212  

Directel Cabo Verde, Lda.  

Lista Telefónica de Cabo Verde  

 

Livro  

Papel  

 

11/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000207  

José Gonçalves  

3º ensaio musical de J.G: Nós paixão 

nasçê 1º (Morna)  

Musica  

Papel  

 

14/10/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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o
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000214  

Directel Cabo Verde LDA  

 

Guia Turístico de Cabo verde   

 

Livros  

Papel  

 

11/11/2015  
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000220  

Directel Cabo Verde Lda.,  

 

Guia Turística de São Tomé e Príncipe  

 

Revista  

Papel / Livro  

 

11/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000219  

Diogo Manuel Santos Bento  

Amigo Cão  

 

Projeto Documentário  

Papel  

 

10/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 000215  

Analina Ramos Rocha  

KRETXEU!!!  

 

Poema  

Papel  

 

13/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

000218  

Aldino Alberto de Pina Ramos e Adelai-

de Monteiro  

Dicionário Crioulo/ Português  

 

Programa de Computador  

Papel / CD  

10/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000222  

Roberto Carlos de Pina Gomes  

Sporting di Brava/Praia  

 

Música  

Papel  

 

05/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000221  

Analina Ramos Rocha  

 

Txuba d´Agustu  

 

Poema  

Papel  

 

13/11/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000217  

Júlio Silvão Tavares  

Barragem da Esperança  

 

Documentário  

Papel  

 

03/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

D
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o
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r 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000223  

Analina Ramos Rocha  

 

Quero-te  

 

Poema  

Papel  

 

13/11/2015  
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Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

000224  

Analina Ramos Rocha  

Sentir  

 

Poema  

Papel  

 

13/11/2015  
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