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AVISO

Prazos de Reclamação e de Contestação

De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade
Industrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de
20 de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº
4/2007, o prazo para apresentação das reclamações é de
dois meses, a contar da data da publicação do pedido no
BPI — Boletim da Propriedade Intelectual.
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Artigo 154º
Publicação do pedido
1. Da apresentação do pedido publica-se aviso no Boletim da Propriedade Industrial, para efeito de reclamação
de quem se julgar prejudicado pela eventual concessão
do registo.
2. A publicação a que se refere o número anterior deve
conter a reprodução da marca, a classificação dos produtos e serviços nas respectivas classes e mencionar as indicações a que se refere 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, corrigindo-a, se for caso disso.
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NOTA DE

ABERTURA
Eng.º Abraão Lopes - Presidente do IGQPI

Caros utentes
A publicação deste 7º BPI – Boletim de Propriedade Intelectual, mostra o quão envolvido e determinado
está o IGQPI – Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, na prossecução dos seus
objetivos definidos há cerca de um ano. Este facto constitui prova mais que inequívoca do grau de envolvimento e do nível de determinação que o Instituto definiu como metas a atingir. De facto, tal como prometemos, estamos cumprindo com a publicação trimestral de um número do BPI, uma vez se tratando do
principal meio de interação com o público em geral e sobretudo, de publicitação de todos os atos praticados pela administração da propriedade intelectual em Cabo Verde.
Desta feita, para além da publicação de todos os pedidos de registo dos vários objetos da propriedade industrial, com um destaque especial para as marcas, este novo número reserva um espaço particular à publicação das decisões e despachos de concessão dos títulos. Por outro lado, uma atenção muito particular é
dispensada às obras literárias e artísticas, no domínio dos direitos autorais e conexos.
Este novo BPI marca o início de mais um ano económico, pelos vistos, muito especial e que, apesar das
circunstâncias sociopolíticas, por ser um ano de 3 eleições consecutivas, espera-se que, do ponto de vista
da iniciativa privada, no domínio da propriedade intelectual, haja, de facto, uma evolução positiva, pois,
de nada serve idealizar, criar, desenvolver, implementar e explorar, se o próprio criador/inventor/
proprietário ou utente não se sentir seguro de que o objeto da sua criação está imune a eventuais usurpações e/ou utilizações indevidas.
O IGQPI tem um enorme desafio a enfrentar – o desafio de criar e assegurar o funcionamento de um sistema nacional de proteção da propriedade intelectual, funcional e que dê garantias seguras da inviolabilidade
dos objetos da criação dos seus utentes e do público, em geral. Ciente desse desafio, o IGQPI tem apostado na formação/capacitação de todos os seus colaboradores, nos vários domínios da gestão da PI, desde
simples procedimentos até às ações mais complexas e que passam pelo exame formal de pedidos de marcas, pedidos de patentes, desenhos e modelos industriais, passando ainda pela análise de processos de registo e proteção de indicações geográficas e denominações de origem.
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Imbuídos do espírito de sacrifício e desejosos de encarar os mais complexos desafios que se colocam ao sector da propriedade intelectual, gostaríamos de, aqui realçar, a notável iniciativa do instituto em criar, por meios próprios, de acordo com os procedimentos internos, uma aplicação informática que servirá não só como
Base de Dados da propriedade intelectual, mas sobretudo como um “Sistema Integrado de Gestão dos ativos
de PI – SIGePI, e que deverá entrar em funcionamento muito brevemente.
Assim, é de se realçar o bom trabalho que tem sido feito pela equipa que integra o instituto, e que, apesar de
todos os constrangimentos que enfrentamos, tem conseguido atingir os nossos objetivos e este novo número
do BPI constitui um exemplo claro de que é possível, sem grandes esforços e sem grandes recursos, realizarmos os nossos sonhos.
Neste sentido, é com os mais sinceros votos de reconhecimento e sobretudo de louvor que agradeço a todos
os colaboradores e stakeholders do IGQPI, pelo excelente trabalho realizado ao longo desse período tão curto
de vida da nossa instituição, o que demonstra uma vez mais que, atuando em equipa, não há constrangimentos que não possam ser ultrapassados.

Aos nossos utentes, o nosso reconhecimento pela confiança depositada em nós.
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Propriedade Intelectual -

É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana, atribuindo aos criadores o direitos de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.
A Propriedade Intelectual divide - se em: Propriedade Industrial (PI) e os Direitos de Autor e Direitos Conexos.
Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design)
e dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das
obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes).
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PUBLICAÇÃO DE
PEDIDOS

1
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 pr azo par a apr esentação de r eclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos
no Boletim da Propriedade Intelectual”.
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Marca nº 00001709/2010/ME/MP
Classes 36
Requerente Caixa Leasing e Factoring – Instituição

Marca nº 00001390/2006/ME/MP

Financeira de Crédito, S.A.

Classes 32
Requerente UNICER – BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS,

País de Origem Portugal
Residência Av. 5 de Outubro, 175 – 12º. Andar 1050-

S.A.

053 Lisboa, Portugal

País de Origem Portugal

Atividades Comercial

Residência Leça do Balio, Portugal

Data do pedido 06/07/2010

Atividades Industrial e Comercial

Produtos/Serviços Leasing mobiliário e imobiliário, factoring,

Data do pedido 14/06//2006

gestão de pagamentos, crédito; negócios

Produtos/Serviços Cervejas. (Classe 32)

financeiros; negócios monetários; negócios

Publicação de Pedidos

imobiliários; seguros. (Classe 36)

Marca nº 00002315/2006/ME/MP
Classes 34
Requerente BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
INC.,
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2711 Centerville Road, suite 300, wilmington,
Delware 19808 Estados Unidos da América
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 14/11//2006
Produtos/Serviços Classe 34; Cigarros, tabaco, produtos de tabaco,
artigos para fumadores, isqueiros, fósforos.

ECORUN

Marca nº 00002645/2013/ME/MP
Classes 30
Requerente THE HERSHEY COMPANY
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania
17033, United States of America.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 07/02/13
Produtos/Serviços (Classe 30) Café, chá, cacau, açúcar, arroz,
tapioca, sagu, café artificial; farinha e produtos à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados; mel, melaço, fermento, fermento em pó; sal, mostarda, vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo.

Marca nº 00002723/2015/ME/MP
Classes 12
Requerente Sumitomo Rubber Industries, LTD.
País de Origem Japão
Residência 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku Kobeshi, Hyogo 651-0072, Japan
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 10/04/2015

Marca nº 00002757/2008/ME/MP

Produtos/Serviços Classe 12: Pneus para veículos

Classes 34
Requerente Philip Morris Brands, SÀRL

Tabaco em bruto ou tabaco tratado, produtos de tabaco incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus
próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco),
“kretek”, sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para
fumadores, incluindo mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para
cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos
de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel,
Switzerland
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 04/09/2008
Produtos/Serviços Atrás listado
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Marca nº 00002772/2015/ME/MP

Marca nº 00002778/2015/ME/MP
Classes 29

Classes 30
Requerente JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES
País de Origem Brasil
Residência Avenida Carlos Gomes, 651 – 5º andar, 90480003 Porto Alegre (RS), Brasil

Requerente JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S.A.
PARTICIPAÇÕES.
País de Origem Brasil
Residência Avenida Carlos Gomes, 651 – 5º andar,
90480-003 Porto Alegre (RS)

Atividade Comercial e Industrial

Atividade Comercial e Industrial

Data do pedido 29/05/2015

Data do pedido 29/05/2015

Produtos/Serviços Classe 30: Arroz e preparações à base de cereais.

Produtos/Serviços Classe 29: Feijões.

Marca nº 00002814 /2015/ME/MP
Classes 05
Requerente WORLDRUGS LDA.
Marca nº 00002818/2015/ME/MP
Classes 03
Requerente GENEVA LABORATORIES LIMITED

País de Origem Portugal
Residência Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote
2, 3450-232 Mortágua

País de Origem Ilhas Virgens Britanicas
Residência Palm GroveHouse, Box 438, Road Town
Tortola, British Virgin Islands.

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 24/07/2015
Produtos/Serviços Classe 05: 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; Desinfetantes.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04/08/15
Produtos/Serviços Sabões; perfumaria, óleos essenciais,
cosméticos; óleos veiculares.

Marca nº 00002820/2015/ME/MS
Classes 35

Marca nº 00002822/2015/ME/MS
Classes 35
INTERNATIONAL
AG
Requerente DUFRY
(DUFRY
INTERNATIONAL
SA)
(DUFRY INTERNATIONAL LTD)

Requerente DUFRY AG (DUFRY SA) (DUFRY LTD)
País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel Suíça

País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel Suíça.
Atividade Industrial e Comercial

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04/08/2015
Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de venda a retalho; reunião de
vários produtos, por conta de terceiros (excepto o
seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar convenientemente esses produtos.

Data do pedido 04/08/2015
Produtos/Serviços Classe 35:Serviços de venda a retalho;
reunião de vários produtos, por conta de
terceiros (excepto o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar convenientemente esses produtos.
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Marca nº 00002828/2015/ME/MP&S
Classes 12, 37 e 39

Marca nº 00002826/2015/ME/MS
Classes 39
Requerente NEOS S.P.A.

Requerente China Ocean Shipping (Group) Company

País de Origem Itália
Residência Via Della Chiesa 68, Somma Lombardo (Varese),
Itália
Atividade Comercial
Data do pedido 14/07/2015

Atividade Comercial e Industrial

Produtos/Serviços Classe 39: Transportes aeronáuticos, organização
de transportes, aluguer de transportes rodoviários
e aeronáuticos, serviços de reserva para transportes aéreos, reserva de transportes aéreos, organização de transportes de pessoas e de coisas e organização de vôos e voos charter.

Publicação de Pedidos

País de Origem Republica Popular da China
Residência 6 East Changan Avenue, Dongcheng District, Beijing 100006 República da China

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade
com base no registo da marca nº 302015000013034, efetuado em Itália,
em 24 de Abril de 2015.
Reivindicação de cor: Reivindica-se a cor vermelha.

Marca nº 00002829/2015/ME/MP&S
Classes 12,37 e39
Requerente China Ocean Shipping (Group) Company
País de Origem Republica Popular da China
Residência 6 East Changan Avenue, Dongcheng District,
Beijing 100006 República da China .
Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 28/07/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listados
Classe 12: Barcos; cascos de navios; veículos aquáticos; navios; iates;
veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviário; veículos a controlo remoto, sem ser brinquedos; vagões; hidroaviões; pára-choques de
veículos; material giratório para caminhos-de-ferro; vagões-frigoríficos
(veículos ferroviários); locomotivas; carruagens (ferroviárias); empilhadeiras; veículos de elevação; carrinhas (veículos); veículos refrigerados;
carrinhos de transporte com inclinação; carros; veículos aéreos; aviões;
guindastes para barcos; barcas; tubos de ventilação; mastros de navios.
Classe 37: Aconselhamento sobre construção; construção; construção
submarina; impermeabilizantes para construção; construção de cais quebra-mar; construção de porto; perfuração de poços; reparação subaquática; construção naval; instalação, manutenção e reparação de máquinas;
manutenção de veículos; verificação de ferrugem; extracção mineira;
perfuração de poços de petróleo ou gás. Classe 39: transportes; corretagem de mercadorias; informações sobre transporte; logística de transporte; embalagem de mercadorias; aluguer de barcos; salvamento de navios;
serviços de baldeação; navio de corretagem; recuperação; estiva;
transporte fluvial; transporte marítimo; transporte de veículos;
transporte aéreo; pilotagem; aluguer de veículos; aluguer de contentores de armazenamento; armazenamento;

Data do pedido 28/07/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listados
Classe 12: Barcos; cascos de navios; veículos aquáticos; navios;
iates; veículos de locomoção por terra, ar, água ou ferroviário;
veículos a controlo remoto, sem ser brinquedos; vagões; hidroaviões; pára-choques de veículos; material giratório para caminhos-de-ferro; vagões-frigoríficos (veículos ferroviários); locomotivas; carruagens (ferroviárias); empilhadeiras; veículos de
elevação; carrinhas (veículos); veículos refrigerados; carrinhos
de transporte com inclinação; carros; veículos aéreos; aviões;
guindastes para barcos; barcas; tubos de ventilação; mastros de
navios. Classe 37: Aconselhamento sobre construção; construção; construção submarina; impermeabilizantes para construção;
construção de cais quebra-mar; construção de porto; perfuração
de poços; reparação subaquática; construção naval; instalação,
manutenção e reparação de máquinas; manutenção de veículos;
verificação de ferrugem; extracção mineira; perfuração de poços
de petróleo ou gás. Classe 39: transportes; corretagem de mercadorias; informações sobre transporte; logística de transporte;
embalagem de mercadorias; aluguer de barcos; salvamento de
navios; serviços de baldeação; navio de corretagem; recuperação; estiva; transporte fluvial; transporte marítimo; transporte de
veículos; transporte aéreo; pilotagem; aluguer de veículos; aluguer de contentores de armazenamento; armazenamento; armazenagem; aluguer de trajes de mergulho; entrega de encomendas; organização de cruzeiros; transporte por oleoduto; entrega
de mercadorias; afretamento; expedição de mercadorias; transporte de passageiros; quebra-gelo; alagem; reboque; desencalhe
de navios; armazenamento de barcos; salvamento subaquático;
transporte de barco de recreio; frete (transporte de mercadorias);
barco de transporte; transporte em barcaças; aluguer de camiões
ferroviários; armazenagem de mercadorias; armazenamento de
informações; serviços de correio (mensagens ou mercadorias);
escritórios de turismo (excepto reserva de hotel); serviços de
guia turístico.

armazenagem; aluguer de trajes de mergulho; entrega de encomendas; organização de cruzeiros; transporte por oleoduto; entrega de mercadorias; afretamento; expedição de mercadorias;
transporte de passageiros; quebra-gelo; alagem; reboque; desencalhe de navios; armazenamento de barcos; salvamento subaquático; transporte de barco de recreio; frete (transporte de mercadorias); barco de transporte; transporte em barcaças; aluguer de
camiões ferroviários; armazenagem de mercadorias; armazenamento de informações; serviços de correio (mensagens ou mercadorias); escritórios de turismo (excepto reserva de hotel); serviços de guia turístico.
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Marca nº 00002830/2015/ME/MS
Classes 39
Requerente Federal Express Corporation

Marca nº 00002832/2015/ME/MS
Classes 35
Requerente Dufry AG (Dufry SA) (Dufry LTD)

País de Origem Estados Unidos da America
Residência 360 Hacks Cross Road, Building B, 3rd floor,
Memphis, TN38125 EUA

País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça
Atividade Industrial e Comercial

Atividade Comercial

Data do pedido 04/08/2015

Data do pedido 31/07/2015
Produtos/Serviços Classe 39: serviços prestados no transporte de
mercadorias de um local para o outro, por terra e
por ar, consistindo na recolha, transporte, entrega,
rastreio e armazenagem de documentos, embalagens e carga.

Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de venda a retalho,
reunião de vários produtos, por conta de
terceiros (excepto o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar convenientemente esses produtos.

Marca nº 00002834/2015/ME/MP
Classes 03
Marca nº 00002833/2015/ME/MS
Classes 35
Requerente DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL LTD)
País de Origem Suíça

Requerente GENEVA LABORATORIES LIMITED
País de Origem Ilhas Virgens Britânicas
Residência Palm GroveHouse, Box 438, Road
Town Tortola, British Virgin Islands
(Ilhas Virgens Britânicas).
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04/08/2015

Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça
Atividade Comercial

Produtos/Serviços Emoliente químico vendido como um

Data do pedido 04/08/2015

componente ingrediente para produtos
de cuidados da pele, designadamente

Produtos/Serviços Serviços de venda a retalho; reunião de vários
produtos, por conta de terceiros (excepto o seu
transporte), permitindo aos clientes ver e comprar
convenientemente esses produtos. (Classe 35).

cremes, loções e óleos (Classe 03).

HUAWEI MATE
Marca nº 00002838/2015/ME/MS
Classes 35
INTERNATIONAL
AG
Requerente DUFRY
(DUFRY INTERNATIONAL SA)
(DUFRY INTERNATIONAL LTD)

Marca nº 00002837/2015/ME/MP
Classes 09
Requerente HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
País de Origem Republica Popular da China.
Residência Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
P. R. China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21/08/2015
Produtos/Serviços Telemóveis; capas protectoras para telemóveis;
películas protectoras para telemóveis; tablets
(computadores); capas protectoras para tablets;
películas protectoras para tablets; relógios inteligentes; pulseiras inteligentes; alto-falantes; tampões para ouvidos; auriculares; routers; portais de
entrada. (Classe 09).

País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 04/08/2015
Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de venda a retalho;
reunião de vários produtos, por conta de
terceiros (excepto o seu transporte),
permitindo aos clientes ver e comprar
convenientemente esses produtos; e
serviços a clientes relacionados.
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TIARA

HUDSON NEWS
Marca nº 00002839/2015/ME/MS
Classes 35
Requerente DUFRY AG (DUFRY SA) (DUFRY LTD)

Marca nº 00002841/2015/ME/MP
Classes 32
Requerente FRANCIS BUSUTTIL & SONS LIMITED
País de Origem Malta

País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça

Publicação de Pedidos

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 04/08/2015
Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de venda a retalho; reunião
de vários produtos, por conta de terceiros
(excepto o seu transporte), permitindo aos clientes ver e comprar convenientemente esses produtos.

Residência Busuttil Buildings, Santa Venera Square,
Santa Venera, Malta
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21/08/2015
Produtos/Serviços Classe 32: águas minerais e gaseificadas e
outras bebidas não alcoólicas; bebidas de
fruta e sumos de fruta; xaropes; xarope
para fazer bebidas; xarope para fazer limonada; bebidas com sabor instantâneas e
refrigerantes; e outras preparações em
forma líquida e em pó para fazer bebidas
de fruta, vegetais e cola sem álcool.

BRONCO

Marca nº 00002845/2015/ME/MS
Classes 35
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P.O. BOX: (309), Ugland House, Grand Cayman
KY1-1104, Cayman Islands.
Atividade Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listados
Classe 35: Marketing; gestão de negócios; publicidade; assistente de
gestão comercial ou industrial; demonstração de produtos; distribuição
de amostras; exposições (organização de-) para fins comerciais ou de
publicidade; criação de modelos para publicidade ou promoção de vendas; organização de feiras com fins comerciais ou publicidade; serviço
de aquisição para outros (compra de produtos e serviços para outras
empresas); promoção de vendas (para os outros); informação para os
consumidores (informações comerciais e -) [loja de informação ao consumidor]; meios de comunicação (apresentação de produtos em -), para
fins de venda a retalho; agências de importação-exportação; serviços a
grosso e a retalho de bens alimentares e de consumo; venda e fornecimento de produtos, especialmente de alimentos e bens de consumo.

Marca nº 00002846/2015/ME/MP
Classes 32

Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P.O. BOX: (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Classe 32: Bebidas energéticas; águas
gaseificadas; bebidas malte; bebidas isotónicas; bebidas não-alcoólicas; sumos de
fruta; bebidas de frutas.
Marca nº 00002847/2015/ME/MP
Classes 12
Requerente Hyundai Motor Company

IONIQ

País de Origem Sul Coreana
Residência 12, Heolleung-ro, seocho-gu, Seoul, (137938) Republic of Korea
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/09/2015
Produtos/Serviços Atrás Listados

Classe 12: Automóveis; partes e acessórios para automóveis; carros elétricos; carros híbridos; carros despejo de lixo; autocarros; Carros de
passageiros; carros de passageiros para mais de sete passageiros; camiões; camionetas; pneus para rodas de veículo; camaras de ar para rodas
de veículo; dispositivos de travagem para veículos; motor de automóvel; transmissão de energia e engrenagens para veículos terrestres; transmissão para veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres; atrelados para veículos terrestres; fusos; amortecedores de suspensão para
veículos.

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 40-2015-0041469 efetuado na Correia do Sul em
05/06/2015.
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Marca nº 00002849/2015/ME/MP
Classes 29

Marca nº 00002848/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne;
frutas e legumes cozidos secos e em conserva;
geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos
lácteos; óleos e gorduras comestíveis. (Classe
29).

Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.,
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Carne, peixe, aves e caça; extractos de
carne; frutas e legumes cozidos secos e em
conserva; geleias, doces, compotas; ovos,
leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis. (Classe 29).

Marca nº 00002851/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD

Marca nº 00002850/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD

País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands

País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extractos
de carne; frutas e legumes cozidos secos, congelados e em conserva; sumo de tomate para culinária; puré de tomate; sumos (vegetais-) para
cozinhar; geleias, doces, compotas; ovos, leite e
produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes cozidos
secos e em conserva; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos
e gorduras comestíveis.
Marca nº 00002854/2015/ME/MS
Classes 38, 41
Requerente AMC Networks International Broadcasting
Limited
País de Origem Inglaterra
Residência 105-109
Salusbury
Road,
London
(Londres) NW6 6RG, Reino Unido
Atividade Comercial
Data do pedido 29/09/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

EVA

Classe 38: Serviços de Comunicação; serviços de rádio, televisão, cabo e de radiodifusão, incluindo fornecimento de conteúdo através de
telemóveis e da internet; emissão e transmissão de programas de televisão, transmissão de rádio e de difusão de rádio; serviços de telecomunicações; disponibilização de acesso a uma rede electrónica em linha para a recuperação da informação; fornecimento de ligações de telecomunicações à internet e/ou bases de dados. (Classe 41) Entretenimento, educação e instrução por/ou relativas a redes de computadores rádio,
televisão e ; serviços de rádio e televisão; serviços de filmes, música, desporto, vídeo e entretenimento de teatro; produção, pós-produção,
preparação, apresentação, distribuição, sindicação, rede e aluguer de programas de rádio e televisão e de filmes, filmes de animação, gravações de som e de vídeo; produção de recursos de entretenimento ao vivo, produção de recursos de televisão; produção e aluguer de materiais
educativos e de instrução; edição; organização, produção e apresentação de eventos para, fins culturais ou de entretenimento de ensino; organização, produção e apresentação de competições, concursos, jogos, questionários, dias de diversão, exposições, eventos desportivos, shows,
road shows, encenado eventos, apresentações teatrais, concertos, performances ao vivo e eventos a participação do público; prestação de informações relativas a qualquer dos serviços supra referidos.
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Marca nº 00002857/2015/ME/MP
Classes 03
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.

Marca nº 00002858/2015/ME/MP
Classes 29, 30

País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Atividade Industrial e comercial

Publicação de Pedidos

Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Classe 03: Preparações para branquear e outras
substâncias para lavagem de roupa; produtos
para limpar, polir, desengordurar e abrasivos;
sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos,
loções para cabelos; dentífricos.

Requerente CONG TY CO PHAN SUA VIET NAM
(also trading as VIETNAM DAIRY PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY)
(VINAMILK)
País de Origem Vietnam
Residência 10 Tan Trao, Tan Phu ward, District 7,
Ho chi minh city, Vietnam
Atividade Industrial e comercial

Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços 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.

Marca nº 00002859/2015/ME/MS
Classes 35

Marca nº 00002860/2015/ME/MP&S
Classes 03, 05, 10, 16, 41 e 44
Requerente FRESENIUS KABI AG.,

Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands

País de Origem Alemanha.
Residência Else-Kroener-Str. 1, 61352 Bad Homburg,
Germany.

Atividade Industrial e comercial

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/09/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado

Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Abaixo listados
Classe 35: Marketing; gestão de negócios; publicidade; assistente de
gestão comercial ou industrial; demonstração de produtos; distribuição
de amostras; exposições (organização de-) para fins comerciais ou de
publicidade; criação de modelos para publicidade ou promoção de vendas; organização de feiras com fins comerciais ou publicidade; serviço
de aquisição para outros (compra de produtos e serviços para outras
empresas); promoção de vendas (para os outros); informação para os
consumidores (informações comerciais e -) [loja de informação ao consumidor]; meios de comunicação (apresentação de produtos em -), para
fins de venda a retalho; agências de importação-exportação; serviços a
grosso e a retalho de bens alimentares e de consumo; venda e fornecimento de produtos, especialmente de alimentos e bens de consumo.

CLASSE 3: Preparações para branquear e outras substâncias para
uso em lavandaria; produtos de limpeza, polimento, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos,
loções para cabelos; dentifrícios. CLASSE 5: Produtos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para uso médico; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para
bebés; emplastros, material para pensos; material para chumbar
os dentes, cera dental; desinfectantes; preparações para destruição
de vermes; fungicidas, herbicidas. CLASSE 10: Aparelhos e
instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros artificiais, olhos e dentes; artigos ortopédicos; materiais de
sutura. CLASSE 16: Papel, cartão e produtos feitos destas matérias, não incluídos noutras classes; impressos; artigos para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; material para pintura; pincéis de pintura;
máquinas de escrever e artigos de escritório (com excepção de
móveis); materiais de instrução e ensino (excepto aparelhos);
matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); impressoras; blocos de impressão. CLASSE 41: Educação;
Formação; Seminários. CLASSE 44: Serviços medicinais; serviços veterinários; cuidados de higiene e beleza para humanos.
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Marca nº 00002861/2015/ME/MP&S
Classes 7,9,11,37
Requerente MITSUBISHI CORPORATION

MITSUBISHI

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 excepto 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 transporte 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; autoclaves; 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 descarga; 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 industriais; 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, conversores de torque;
nascentes; máquinas agrícolas, tractores agrícolas, lavradoras rotativas, lavradoras a energia, 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 ignição 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; acessórios 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 velocidade 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, interruptor 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, reactores, 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, máquina de rotação eléctrica, painel de controlo para sistema de transmissão, painel
de controlo para centrais de energia, quadro de distribuição, 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 industrial, 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 eléctrico para veículos, isqueiro para veículos, unidade de controlo de
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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 bombas 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 cores, impressora a cores digital, impressora para uso em computador, impressora térmica, amplificador, amplificador óptico, caixa de terminais 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, cartão de IC, equipamento de processamento de dados, caneta electrónica, memória
de computador, dispositivo semicondutor, módulo de alimentação, 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, aquecedor 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 frigorífica, unidade de refrigeração, unidade de condensação, salmoura para maquina frigorifica, equipamentos de refrigeração líquida, torre de refrigeração, 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, ventilador, exaustor, aparelhos para abastecimento de água e fins sanitários, aparelhos de
purificação de água, aquecimento e aparelho fornecedor 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 microondas, 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, acelerador 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 compostagem 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 manutenção 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 automatizado, 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, turbinas 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 móveis para estádios
em larga escala; serviços de reparação e manutenção de máquinas agrícolas, máquinas de construção, maquinaria química, ferro e máquinas
de fabrico de aço, máquinas de moldagem por injecção de plástico; serviços de reparação e manutenção 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 instalação, reparação e manutenção de centrais de prevenção da poluição do ar, estruturas de controlo ambiental, centrais de refrigeração, instalações de ar condicionado; serviços de reparação e manutenção de
máquinas-ferramentas, robots industriais, turbocompressores, empilhadeiras, tractores, veículos especiais; serviços de supervisão de construção e serviços de planeamento de construção; 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 computador, máquinas
de escritório e equipamentos; reparação de instalação e manutenção de projectores de filmes, aparelhos fotográficos, fios eléctricos e cabos,
receptores de rádio, receptores de televisão, aparelhos electrónicos, alarmes de incêndio, alarmes, dispositivos 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 sinalização 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.
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Marca nº 00002862/2015/ME/MP
Classes 29,30
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand
Cayman KY1-1104, Cayman Islands
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/09/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes cozidos secos e
em conserva; geleias, doces, compotas; ovos,
leite e produtos lácteos; óleos e gorduras
comestíveis. Classe 30: Café, chá, cacau,
açúcar, arroz, tapioca, sagu, substitutos do
café; farinhas e preparações feitas de cereais,
pão, pastelaria e confeitaria; gelados; mel,
xarope de melaço; levedura, fermento em pó;
sal,
mostarda;
vinagre,
molhos
(condimentos); especiarias; gelo.

Marca nº 00002871/2006/ME/MP
Classes 12
Requerente TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(que também exerce o comércio sob a denominação Toyota Motor Corporation),
País de Origem Japão
Residência 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japão

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/06/2006
Produtos/Serviços Veículos a motor e partes para os mesmos.
(Classe 12).

Marca nº 00002873/2015/ME/MP
Classes 33
Requerente DESTILERIAS M.G., S.L. e GLOBAL PREMIUM BRANDS, S.A.
País de Origem Espanha
Marca nº 00002872/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente NOVADELTA – Comercio e Industria de
Cafés, SA,
País de Origem Portugal
Residência Av. Infante D. Henrique, Nº 151 – A, 1950 –
406 Lisboa – Portugal.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 16/10/2015
Produtos/Serviços Café. (Classe 30).

Residência Miquel Guansé s/n, 08800 Vilanova I La Geltru, Barcelona, Spain e Príncipe de Vergara
35, 28001 Madrid, Spain
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/09/2015
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (exceto cerveja)

Marca nº 00002879/2015/ME/MP&S
Classes 07, 12, 37
Requerente ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(também conhecida como ISUZU MOTORS
LIMITED)
País de Origem Japão
Residência 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku,
Tokyo, Japão
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 25/09/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 07 : Máquinas e aparelhos para aplicações mineiras; Máquinas e aparelhos de construção e respetivas peças e acessórios; Máquinas
de carga-descarga e aparelhos e respetivas peças e acessórios; Máquinas motrizes não elétricas, não para veículos terrestres [sem ser
"moinhos de água" e "moinhos de vento"]; Peças para máquinas motrizes não elétricas [sem ser "moinhos de água" e "moinhos de vento"];
Máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; Elementos de máquinas [não para veículos terrestres]; Veios, eixos ou fusos [não para
veículos terrestres]; Rolamentos [elementos de máquinas não para veículos terrestres]; Acoplamentos ou conectores de veios [elementos de
máquinas não para veículos terrestres]; Transmissões de potência e engrenagem de máquinas [não para veículos terrestres]; Amortecedores
[elementos de máquinas não para veículos terrestres]; Molas [elementos de máquinas não para veículos terrestres]; Travões [elementos de
máquinas não para veículos terrestres]; Válvulas [elementos de máquinas não para veículos terrestres]; Cortadores de relva [máquinas];
Motores de arranque para motores e motorizações automóveis; Motores de arranque para motores e motorizações de camiões; Motores de
arranque para motores e motorizações de autocarros; Motores de arranque para motores e motorizações; Motores CA e motores CC [não
incluindo os para veículos terrestres mas incluindo "peças" para quaisquer motores CA e motores CC]; Geradores CA [alternadores]; Geradores CC. Classe 12: Motores de tração; Transportadores de cabos para manuseamento de carga ou frete; Máquinas motrizes não elétricas
para veículos terrestres [sem incluir as suas peças]; Elementos mecânicos para veículos terrestres; Veios, eixos ou fusos [para veículos terrestres]; Rolamentos [para veículos terrestres]; Acoplamentos ou conectores de veios [para veículos terrestres]; Transmissões e engrenagens
automáticas [para veículos terrestres]; Amortecedores [para veículos terrestres]; Molas [para veículos terrestres]; Travões [para veículos
terrestres];
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

16

Publicação de Pedidos

7ºBPI

Publicação de Pedidos

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Alarmes antirroubo para veículos; Motores CA para veículos terrestres [sem incluir "as suas peças"]; Motores CC para veículos terrestres
[sem incluir "as suas peças"]; Veículos motores de duas rodas e respetivas peças e acessórios; Bicicletas e respetivas peças e acessórios;
Amortecedores amovíveis para camiões, autocarros, automóveis; Tomada de força para automóveis como elementos mecânicos para veículos terrestres; Tomada de força para camiões como elementos mecânicos para veículos terrestres; Tomada de força para autocarros como
elementos mecânicos para veículos terrestres; Deflectores de ar para automóveis e respetivas peças e acessórios; Deflectores de ar para camiões e respetivas peças e acessórios; Deflectores de ar para autocarros e respetivas peças e acessórios; Guarda-lamas para veículos terrestres;
Tampões para depósitos de combustível de automóveis; Tampões para depósitos de combustível de camiões; Tampões para depósitos de
combustível de autocarros; Camiões, autocarros, automóveis e respetivas peças e acessórios; Riquexós; Trenós [veículos]; Carros de mão;
Carrinhos; Carroças puxadas por cavalos; Atrelados para bicicletas. Classe 37: Serviços de construção e consultadoria aqui relacionados;
Operação e manutenção de equipamento de construção; Assistência, reparação, personalização, conversão ou manutenção de empilhadores;
Personalização ou conversão de camiões, autocarros, automóveis; Reparação ou manutenção de automóveis e fornecimento de informações
relacionadas; Reparação ou manutenção de camiões e fornecimento de informação relativa aos mesmos; Reparação ou manutenção de camiões e fornecimento de informação relativa aos mesmos; Reparação ou manutenção de autocarros e fornecimento de informação relativa aos
mesmos; Reparação ou manutenção de veículos motores de duas rodas; Assistência, reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de
manuseamento de carga; Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos eletrónicos; Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos
de telecomunicação; Assistência, reparação ou manutenção de máquinas de construção; Reparação ou manutenção de motores elétricos;
Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de distribuição de energia e controlo; Reparação e manutenção de geradores de eletricidade; Assistência, reparação ou manutenção de máquinas e instrumentos de medição ou teste; Assistência, reparação ou manutenção de máquinas e ferramentas de metalurgia; Assistência, reparação ou manutenção de fornos industriais; Reparação ou manutenção de máquinas e
aparelhos de aplicações mineiras; Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de pintura; Reparação ou manutenção de máquinas e
acessórios de charruas [outros que não "ferramentas manuais"]; Reparação ou manutenção de máquinas e acessórios de cultivo; Reparação
ou manutenção de ceifeiras e implementos; Reparação ou manutenção de máquinas e implementos de processamento de fibras industriais;
Reparação ou manutenção de prensas de forragem; Reparação ou manutenção de cortadores de forragem; Reparação ou manutenção de misturadoras de forragem; Reparação ou manutenção de moinhos de forragem; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico
de peças automóveis; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico de peças de camiões; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico de peças de autocarros; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico de automóveis; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico de camiões; Assistência, reparação ou manutenção de instalações de fabrico de
autocarros; Reparação ou manutenção de carga ou descarga de paletes; Assistência, reparação ou manutenção de robots industriais; Aluguer
de máquinas e aparelhos de construção; Aluguer de máquinas e aparelhos para aplicações mineiras.
Reivindicação do Direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 2015-027425, efetuado em 25 de
Março de 2015, em Japão.

Marca nº 00002884/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente Nutrimental S.A. Indústria e comércio de
alimentos
País de Origem Brasil
Residência Av. Rui Barbosa, 8153, São José das Pinhais,
Paraná
Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 26/10/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00002888/2015/ME/MS
Classes 37
Requerente CONSTRUCTORA SAN JOSÉ SA
País de Origem Espanha
Residência C/ Rosalía de Castro, 44, 36001 Pontevedra,
Espanha
Atividade Comercial

classe 30: Alimentos á base de farinha, farinha para uso alimentar;
farinha e preparações feitas de cereais; alimentos á base de mingau
de farinha láctea, cereais (preparações feitas de cereais); alimentos
á base cereais.

Data do pedido 14/10/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listados

Classe 37: Trabalhos de construção; instalação, construção, manutenção, vistoria e reparação de aparelhos, equipamentos e instalações para a produção de energia e eletricidade; Instalação, manutenção e reparação das instalações de produção de energia solar,
coletores solares e módulos fotovoltaicos; instalação, reparação e
manutenção de aparelhos para a conversão de energia das ondas e
centrais de energia das ondas; Instalação, manutenção e reparação
de aparelhos de conversão de energia e de centrais de energia; serviços de empreendimentos imobiliários.

Marca nº 00002886/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente NUTRIMENTAL S.A. INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
País de Origem Brasil
Residência Avenida Rui Barbosa, 8153, São José dos
Pinhais, Paraná, Brasil

Reivindicação de cores: Reivindica-se a cor azul

Alimentos À Base De Farinha, Farinha Para Uso Alimentar; Farinha E Preparações Feitas De Cereais; Alimentos À Base De Mingau
De Farinha Láctea, Cereais (Preparações Feitas De Cereais); Alimentos À Base Cereais. (Classe 30).

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/10/2015
Produtos/Serviços A frente listado
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INTEL OPTANE
Marca nº 00002891/2015/ME/MP
Classes 09
Requerente INTEL CORPORATION
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2200 Mission College Boulevard, SANTA
CLARA. Califórnia 95052-8119, U.S.A

Marca nº 00002905/2015/MN/MS
Classes 38
Requerente Directel Cabo Verde Lda.
País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida OUA, Prédio Câmara do Comércio
RC, Meio da Achada Santo António, Cidade
da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 11/11/ 2015
Produtos/Serviços Classe 38: Telecomunicações.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09/10/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 9: Memória de computador de várias camadas; memória de
computador não volátil; memória de computador escalável de acesso rápido; hardware para computadores; unidades de estado sólido;
unidades de disco rígido; circuitos integrados, microprocessadores;
memória.

Reivindicação de Cores: Reivindica-se as cores azul e branco.

FRIGO

Marca nº 00002913/2015/ME/MS
Classes 38 e 41
Requerente APPLE INC.,

Marca nº 00002908/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente Indústrias Alimentares Gelgurte, Lda.

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014,
Estados Unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Portugal
Residência Avenida Rainha D. Amélia, No. 35, 6300749 Guarda, Portugal

Telecomunicações; difusão e transmissão de voz, dados, imagens,
música, áudio, vídeo, multimédia, televisão, e radio através de redes
de telecomunicações, redes informáticas, da Internet, satélite, rádio,
redes de comunicação sem fios, televisão, e por cabo; difusão e
transmissão de música, áudio, vídeo e conteúdos multimédia em

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21/09/2015
Produtos/Serviços Classe 30: Gelados, sorvetes, gelados alimentares.

sequência através de redes de telecomunicações, redes informáticas, da Internet, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão, e
por cabo; serviços de difusão e transmissão por assinatura e pagar-para-ver através de redes de telecomunicações, redes informáticas, da
Internet, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão, e por cabo; a correspondência de utilizadores para a transferência de música, áudio, vídeo e multimédia através de redes de telecomunicações, redes informáticas, da Internet, satélite, rádio, redes de comunicação
sem fios, televisão, e por cabo; serviços de telefone, correio eletrónico, mensagens eletrónicas, transmissão eletrónica de dados, audioconferência e videoconferência; fornecer acesso às redes de telecomunicações, às redes informáticas, à Internet, a comunicações por satélite, a
redes de comunicação sem fios e a cabo; ; fornecer acesso a websites, base de dados, quadros de aviso eletrónicos, fóruns em linha, diretórios, música e programas de vídeo e áudio; comunicações por computadores; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria, relacionados com os serviços atrás referidos (classe 38). Serviços de educação; planeamento, organização, realização e apresentação de seminários, workshops, aulas, webinars (seminários em linha), conferências, instruções em linha e programas de ensino à distância; planeamento,
organização, realização e apresentação de concertos, espetáculos ao vivo, eventos especiais de entretenimento, eventos culturais e artísticos,
entretenimento através de teatro, competições, concursos, feiras, festivais, exposições e eventos desportivos; produção, distribuição e apresentação de programas de rádio, programas de televisão, películas cinematográficas, gravações de som; fornecimento de programas de televisão, rádio, áudio, vídeo, em series de episódios, podcasts (ficheiros de áudio) e webcasts; fornecimento de programações de entretenimento, desporto, música, informações, notícias e atualidades através de redes de telecomunicações, redes informáticas, da Internet, satélite, rádio, redes de comunicação sem fios, televisão, e televisão por cabo; serviços de entretenimento, nomeadamente o fornecimento uma plataforma bem como serviços de transmissão contínua, de assinatura e para o descarregamento de música; fornecimento de entretenimento ao
vivo e entretenimento gravado, nomeadamente espetáculos musicais; fornecimento de programações não descarregáveis de entretenimento,
desporto, música, informações, notícias e atualidades; fornecimento de websites e aplicações informáticas com programações de entretenimento, desporto, música, informações, notícias, atualidades, artes e cultura; fornecimento de websites e aplicações informáticas com informações sobre entretenimento, música, desporto, notícias, artes e cultura; fornecimento de jogos de computador, jogos eletrónicos, jogos
interativos e jogos de vídeo não descarregáveis; fornecimento de informações, horários, críticas e recomendações personalizadas sobre programas educativos, entretenimento, películas cinematográficas, teatro, artes e eventos culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições,
feiras, festivais, exposições e eventos desportivos; serviços de reserva e marcação de bilhetes para programas educativos, entretenimento,
películas cinematográficas, teatro, artes e eventos culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições e eventos desportivos; publicação e apresentação de críticas, estudos e classificações bem como o fornecimento de websites interativas e aplicações
informáticas que permitem a afixação e partilha de críticas, estudos e classificações sobre programas educativos entretenimento,
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películas cinematográficas teatro, artes e eventos culturais, concertos, espetáculos ao vivo, competições, feiras, festivais, exposições e eventos desportivos; fornecimento de toques telefónicos, música pré-gravada, vídeo e gráficos não descarregáveis para dispositivos de comunicações móveis; fornecimento de uma website para o carregamento, armazenamento, partilha, visualização e afixação de imagens, áudio, vídeos, jornais em linha, blogues, podcasts (ficheiros de áudio) e conteúdos multimédia publicação de livros, periódicos, jornais, boletins informativos, manuais, blogues e outras publicações; fornecimento de websites e aplicações informáticas com livros, periódicos, jornais, boletins informativos, manuais, blogues e outras publicações; serviços de reportagens de informação; serviços de biblioteca eletrónica e em linha; fornecimento de software não descarregável para uso em relação com à manutenção da forma e do exercício físico; fornecimento de
websites e aplicações informáticas no domínio de manutenção da forma e do exercício físico; serviços de imagens digitais; criação de efeitos
visuais e gráficos para outros (classe 41).
Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 67211, efetuado na Jamaica em 21 de
Maio de 2015.

Marca nº 00002914/2015/ME/MS
Classes 42
Requerente APPLE INC.,

Publicação de Pedidos

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia
Estados Unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

95014,

Fornecimento de software não descarregável em linha; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através da Internet e de
outras redes de comunicação eletrónicas; serviços informáticos, nomeadamente no fornecimento de alimentação personalizada pelo utilizador de notícias, desportos, informações meteorológicas, comentários e outra informação, conteúdo de periódicos, blogues e websites bem
como outro texto, conteúdos áudio, vídeo e multimédia; criação de listas de informações, sítios e outros recursos em linha, disponíveis em
redes informáticas mundiais, para terceiros; fornecimento de informações em linha sobre hardware ou software; serviços de armazenamento
eletrónico de dados (classe 42).
Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 86662532, efetuado nos Estados Unidos
da América em 15 de Junho de 2015.

Marca nº 00002916/2015/ME/MP&S
Classes 30, 35 e 43
Requerente STARBUCKS CORPORATION D/B/A STABUCKS CAFFEE COMPANY
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington,
98134, Estados Unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo listados
Café moído e em grão; bebidas à base de café; cacau; bebidas à base de chocolate; chá e infusões; bebidas à base de chá e infusões; mistura
para bebidas à base de café; mistura para bebidas à base de expresso; mistura para bebidas à base de chocolate; mistura para bebidas à base
de chá; mistura para bebidas à base de infusões; doces congelados, nomeadamente, gelados, gelado de leite, iogurtes congelados, doces
congelados à base de chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para bebidas; aromatizante de
baunilha; doces à base de chocolate e doçaria; confeitaria, nomeadamente, muffins, scones, bolachas, biscoitos, pão e produtos de pastelaria;
sanduíches; refeições preparadas consistindo principalmente de massa, refeições preparadas consistindo principalmente de arroz; refeições
preparadas consistindo principalmente de cereais; pastas de barrar à base de chocolate; produtos alimentares derivados de cereais transformados a serem utilizados em cereais para o pequeno-almoço; farinha de aveia; snacks à base de cereais; bolachas crocantes; pipocas; açúcar;
mel; xarope de agave; molhos, nomeadamente condimentos a acrescentar a bebidas; guarnições para salada (classe 30). – Gestão de negócios comerciais; fornecimento de assistência de administração comercial; franchising, nomeadamente o fornecimento de ajuda comercial no
estabelecimento e/ou exploração de restaurantes, cafés, salões de café, salões de chá, e snack bars; serviços de lojas de retalho nos domínios
do café, chá, alimentação, bebidas, máquinas de café, máquinas de chá, artigos de mesa, artigos de cozinha, livros, gravações musicais, porta-moedas, malas de viagem, sacos de compras, bolsas, bijutaria, vestuário e chapéus, brinquedos, incluindo peluches; distribuição grossista
(excluindo o seu transporte) de produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; serviços de retalho por via electrónica oferecendo produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; administração de programas de fidelização
através da concessão e processamento de descontos no formato de atribuição de pontos pela compra dos produtos ou serviços da empresa
(classe 35). – Restaurante, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, tea bar, casa de chá, e exploração de serviços de restaurante; serviços de
bar; serviços de restauração; preparação de produtos alimentares e bebidas; serviços de bebidas sob contrato; serviços de restaurante com
programa de fidelização de clientes com concessão de benefícios para recompensar clientes assíduos (classe 43).
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BROOKSIDE
Marca nº 00002918/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente CALIDAD PASCUAL, S.A.U.

Marca nº 00002917/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente Hershey Canada Inc.
País de Origem Canadá
Residência 5750 Explorer Drive, Mississauga, Ontario
L4W 0B1, Canadá
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 24/11/2015
Produtos/Serviços Classe 30: doces; confeitaria; chocolate e
produtos de confeitaria base de chocolate;
confeitaria de chocolate com cobertura de
frutas; chocolate com cobertura de pedaços
de fruta; doces com cobertura de pedaços de
fruta; nozes com cobertura de chocolate;
wafers alimentares comestíveis; snacks alimentares à base de cereais.

País de Origem Espanha
Residência Carretera Palencia s/n, 09400 Aranda de
Duero; Burgos, Espanha
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20/11/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Ovos, leite e produtos lácteos;
geleias, doces, compotas, doces de frutos e
legumes para barrar; gorduras animais,
manteiga; margarina; óleo e gorduras comestíveis

Marca nº 00002919/2015/ME/MP
Classes 29, 30 e 32
Requerente STARBUCKS

CORPORATION

D/B/A

STARBUCKS COFFEE COMPANY
País de Origem Estados Unidos da América

Residência 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, Estados Unidos da América

Marca nº 00002920/2015/ME/MP&S
Classes 30, 32, 35 e 43
Requerente STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFEE COMPANY
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, Estados Unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 29: Leite; leite aromatizado; batidos; bebidas alimentares à
base de leite, excluindo batidos; bebidas à base de leite contendo
café; bebidas à base de leite contendo sumo de frutos; bebidas à base
de leite contendo frutos; bebidas à base de leite contendo chocolate;
bebidas à base de leite contendo chá; bebidas alimentares à base de
soja utilizadas como substituto de leite; bebidas energéticas à base
de leite; leite de soja; bebidas à base de iogurte. Classe 30: Bebidas
à base de café; bebidas à base de expresso; bebidas à base de chocolate; bebidas à base de chá; bebidas à base de infusões; doces congelados com chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para bebidas. Classe 32: Bebidas
de frutos, sumos de frutos, e bebidas à base de frutos; bebidas de
legumes, sumos de legumes, e bebidas à base de legumes; bebidas
sem álcool, nomeadamente bebidas gaseificadas, refrigerantes; bebidas isotónicas; misturas líquidas para a produção de refrigerantes e
bebidas à base de frutos; pós usados na preparação de refrigerantes e
bebidas à base de frutos; xaropes para bebidas; água engarrafada
com e sem aromas, água mineral, águas gasosas; bebidas à base de
soja não sendo substitutos de leite; concentrados e purés de frutos
usados na preparação de bebidas; bebidas nutricionalmente fortificadas, bebidas vitamínicas fortificadas.

CLASSE 30: Café moído e em grão; bebidas à base de café; cacau;
bebidas à base de chocolate; chá e infusões; bebidas à base de chá e
infusões; mistura para bebidas à base de café; mistura para bebidas à
base de expresso; mistura para bebidas à base de chocolate; mistura
para bebidas à base de chá; mistura para bebidas à base de infusões;
doces congelados, nomeadamente, gelados, gelado de leite, iogurtes
congelados, doces congelados à base de chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para
bebidas; aromatizante de baunilha; doces à base de chocolate e doçaria; confeitaria, nomeadamente, muffins, scones, bolachas, biscoitos, pão e produtos de pastelaria; sanduíches; refeições preparadas
consistindo principalmente de massa, refeições preparadas consistindo principalmente de arroz; refeições preparadas consistindo principalmente de cereais; pastas de barrar à base de chocolate; produtos
alimentares derivados de cereais transformados a serem utilizados
em cereais para o pequeno-almoço; farinha de aveia; snacks à base
de cereais; bolachas crocantes; pipocas; açúcar; mel; xarope de agave; molhos, nomeadamente condimentos a acrescentar a bebidas;
guarnições para salada. CLASSE 32:Bebidas de frutos, sumos de
frutos, e bebidas à base de frutos; bebidas de legumes, sumos de
legumes, e bebidas à base de legumes; bebidas sem álcool, nomeadamente bebidas gaseificadas, refrigerantes; bebidas isotónicas;
misturas líquidas para a produção de refrigerantes e bebidas à base
de frutos; pós usados na preparação de refrigerantes e bebidas à base
de frutos; xaropes para bebidas; água engarrafada com e sem aromas, água mineral, águas gasosas; bebidas à base de soja não sendo
substitutos de leite; concentrados e purés de frutos usados na preparação de bebidas; bebidas nutricionalmente fortificadas, bebidas
vitamínicas fortificadas. (Cont…)
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CLASSE 35: Gestão de negócios comerciais; fornecimento de assistência de administração comercial; franchising, nomeadamente o fornecimento de ajuda comercial no estabelecimento e/ou exploração de restaurantes, cafés, salões de café, salões de chá, e snack bars; serviços
de lojas de retalho nos domínios do café, chá, alimentação, bebidas, máquinas de café, máquinas de chá, artigos de mesa, artigos de cozinha,
livros, gravações musicais, porta-moedas, malas de viagem, sacos de compras, bolsas, bijutaria, vestuário e chapéus, brinquedos, incluindo
peluches; distribuição grossista (excluindo o seu transporte) de produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha;
serviços de retalho por via electrónica oferecendo produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; administração
de programas de fidelização através da concessão e processamento de descontos no formato de atribuição de pontos pela compra dos produtos ou serviços da empresa. CLASSE 43: Restaurante, café, cafeteria, snack bar, coffee bar, tea bar, casa de chá, e exploração de serviços de
restaurante; serviços de bar; serviços de restauração; preparação de produtos alimentares e bebidas; serviços de bebidas sob contrato; serviços de restaurante com programa de fidelização de clientes com concessão de benefícios para recompensar clientes assíduos.

Marca nº 00002922/2015/ME/MP&S
Classes 3, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 35, 39, 41, 43, 44
Requerente MEETING POINT HOTELMANAGEMENT
HOLDING GMBH

LABRADA

País de Origem Alemanha
Residência Landsberger Stasse 88, 80339 Munique

Publicação de Pedidos

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado
classe 3ª: Artigos de perfumaria, óleos essenciais, sabonetes e agentes de tratamento corporal e de beleza, loções para cabelo, preparações
cosméticas não medicinais, protetores solares, dentífricos. Classe 14ª: artigos de joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relógios e instrumentos cronométricos; porta-chaves, correntes para chaves. Classe 16ª: Papel, cartolina (cartão) e produtos feitos destas matérias, incluídos na
classe 16; produtos de impressão, em especial catálogos, prospetos, revistas, material informativo, formulários, material publicitário; artigos
de escritório (com exceção de mobiliário); materiais de ensino e pedagógicos incluídos na classe 16; globos terrestres atlas, mapas, guias de
viagem; artigos para escrita, incluindo lápis e estojos; calendários, bilhetes, etiquetas para bagagem, cupões; fotografias; material de embalagem de plástico, incluindo sacos ou bolsas de plástico incluídos na classe 16, capas de plástico, em especial para documentos de viagem;
guardanapos de papel, toalhas individuais de mesa em papel, toalhas de mesa de papel. Classe 18ª: Couro e imitação de couro assim como
produtos feitos destes materiais incluídos na classe 18, malas de viajem e de mão, pastas, malas de bordo, bolsas de pendurar ao pescoço,
pastas de documentos, carteiras, porta-moedas, sacos para fatos, malas, sacos para lavagem (vazios), mochilas, chaveiros, sacos, carteiras,
malas de senhora ou homem, bolsas de usar á cintura, pastas, malas de viajem, bolsas de ombro, sacos de desporto, produtos citados anteriormente em couro, materiais ou plástico assim como combinações destes materiais; guarda chuvas, para- sois e bengalas. Classe 21ª: Pentes
e esponjas; escovas e pinceis (salvo artigos para pintura); escovas e pentes para cabelo, pinceis e aplicadores para cosméticos, escovas para
sobrancelhas, borlas; aparelhos e recipientes para uso doméstico e cozinha; artigos de vidro, porcelana e faiança desde que não estejam
incluídos noutras classes. Classe 24ª: Tecidos e têxteis, incluídos na Classe 24; toalhas, colchas, lençóis, capas para colchão, fronhas, toalhas para mãos, lençóis de banho, luvas de banho; toalhinhas. Classe 25ª: Artigos de vestuário, calçado, chapelaria. Classe 35ª: Publicidade
incluindo publicidade direta e mailings; marketing, promoção de vendas, consultoria de marketing, compras e vendas (aconselhamento ao
consumidor); gestão; administração de empresas; gestão hoteleira; contabilidade, processamento da folha salarial e documentos contabilísticos, trabalhos de escritório; distribuição de artigos com fins publicitários; processamento de dados de bancos de dados; encomendas, contratos de fornecimento e processamento de faturas, incluindo no âmbito do comércio eletrónico; eventos em feiras e exposições com fins económicos e publicitários; prestação de serviços e franquias. Classe 39ª: Transportes, incluindo venda e locação de meios de transporte e
transporte de passageiros; planeamento, organização, marcação e venda de viagens, incluindo através de sistema eletrónicos; organização de
viagens aéreas e excursões, serviços de guia turístico; organização e venda de serviços de transporte (incluídos na classe 39) através de
veículos terrestre, marítimos e aéreos; informações e reservas de unidades de transporte e assuntos relacionados com viagens, incluindo
através de sistemas eletrónicos. Classe 41ª: Ensino; formação; entretenimento de viajantes; atividades desportivas, incluindo instalação de
sistemas desportivos, de laser e recreativas; atividades culturais; serviços de ocupação dos tempos livres; venda dos serviços supracitados
assim como reservas de bilhetes; gestão de clubes noturnos; gestão de uma discoteca; gestão de campos de golf; gestão de spas, clubes de
fitness e de tempos livres; divulgação e publicação de produtos de impressão assim como os meios eletrónicos correspondentes; elaboração
de publicações eletrónicas; produção, compilação e aluguer de filmes, reprodução de suportes informáticos de qualquer tipo, aparelhos de
reprodução de filmes, rádio, televisão, aparelhos de desporto; organização e gestão de celebrações, eventos, conferencias, congressos, simpósios, reuniões e seminários. Classe 43º:Serviços de tratamento e acolhimento de hóspedes; serviços de reservas (alojamento), incluindo
medicação de alojamento; administração de hotéis, hotéis de férias, motéis, apartamentos, bares, cafés e restaurantes, assim como serviços
de organização de banquetes e de catering; reservas e preparação de instalações e equipamento para celebrações, conferencias, reuniões,
eventos, exposições, seminários e reuniões. Classe 44º: Cuidados de saúde e tratamento para seres humanos e animais; centros de beleza,
cabeleiros; realização de massagens; gestão de estações termais termas]; instalação de saunas, jacuzzis, banhos turcos, solários e camas de
bronzeamento; serviços de aromaterapia; o aconselhamento sobre cuidados de beleza, cabeleireiro e aromaterapia; consultas de nutrição.
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade com base no pedido nº 302015102883.9, efetuado na Alemanha no dia 27 -052015.
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BIZSWITCH

TEAVANA

Marca nº 00002924/2015/ME/MP
Classes 09

Marca nº 00002923/2015/ME/MP&S
Classes 30, 35 e 43

Requerente BIZFIRST, BUSINESS FIRST CONSULTING – Consultoria em Sistemas de Informação S.A
País de Origem Portugal

Requerente TEAVANA CORPORATION, Sociedade
norte-americana
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 3630 Peachtree Road NE, Suíte 1480, Atlan-

Residência Avenida do Atlântico, Lt. 1.19.02A, Edifício
Panoramic Escritórios, 7.º Andar, Esc.º 7.04,
Parque das Nações, 1990 Lisboa, Portugal

ta, Geórgia 30326, U.S.A

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 11/11/2015
Produtos/Serviços Classe 09: Programas de computador.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015

classe 30: Café moído e em grão; bebidas à base de café; cacau; bebidas à base de chocolate; chá e infusões; bebidas à base de chá e infusões; mistura para bebidas à base de café; mistura para bebidas à base de expresso; mistura para bebidas à base de chocolate; mistura para
bebidas à base de chá; mistura para bebidas à base de infusões; doces congelados, nomeadamente, gelados, gelado de leite, iogurtes congelados, doces congelados à base de chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para bebidas; aromatizante de baunilha; doces à base de chocolate e doçaria; confeitaria, nomeadamente, muffins, scones, bolachas, biscoitos, pão e produtos
de pastelaria; sanduíches; refeições preparadas consistindo principalmente de massa, refeições preparadas consistindo principalmente de
arroz; refeições preparadas consistindo principalmente de cereais; pastas de barrar à base de chocolate; produtos alimentares derivados de
cereais transformados a serem utilizados em cereais para o pequeno-almoço; farinha de aveia; snacks à base de cereais; bolachas crocantes;
pipocas; açúcar; mel; xarope de agave; molhos, nomeadamente condimentos a acrescentar a bebidas; guarnições para salada.Classe 35: Gestão de negócios comerciais; fornecimento de assistência de administração comercial; franchising, nomeadamente o fornecimento de ajuda
comercial no estabelecimento e/ou exploração de restaurantes, cafés, salões de café, salões de chá, e snack bars; serviços de lojas de retalho
nos domínios do café, chá, alimentação, bebidas, máquinas de café, máquinas de chá, artigos de mesa, artigos de cozinha, livros, gravações
musicais, porta-moedas, malas de viagem, sacos de compras, bolsas, bijutaria, vestuário e chapéus, brinquedos, incluindo peluches; distribuição grossista (excluindo o seu transporte) de produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; serviços de retalho por via eletrónica oferecendo produtos alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; administração de programas de
fidelização através da concessão e processamento de descontos no formato de atribuição de pontos pela compra dos produtos ou serviços da
empresa. Classe43: Restaurante, café, cafeteria, snack-bar, coffee bar, tea bar, casa de chá, e exploração de serviços de restaurante; serviços
de bar; serviços de restauração; preparação de produtos alimentares e bebidas; serviços de bebidas sob contrato; serviços de restaurante com
programa de fidelização de clientes com concessão de benefícios para recompensar clientes assíduos.
Marca nº 00002927/2015/ME/MP&S
Classes 06, 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45
Requerente AVIGILON CORPORATION
País de Origem Canadá
Residência Box 378, #101-1001 West Broadway, Vancouver, British Columbia, Canadá V6H 4E4

AVIGILON

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 09/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 06 : Suporte de metal para utilização com encaixes para câmaras e equipamento de segurança. Classe 09: Hardware de vigilância
para fins de segurança, nomeadamente câmaras de vigilância, codificadores, gravadores, aparelhos informáticos de análise de vídeos; servidores e fontes de alimentação; caixas ambientais, nomeadamente, estruturas especialmente adaptadas para conter e proteger câmaras dos
elementos externos e de adulteração; lentes óticas para uso em videovigilância e televisão com circuito fechado; software de segurança,
nomeadamente software do utilizador e/ou operador para controlar e monitorizar imagens ao vivo de amaras de vigilância para fins de segurança, numa rede e/ou remotamente através da Internet; software de segurança, nomeadamente, software controlado pelo utilizador e/ou
operador para a gravação automatizada, armazenamento, recuperação, melhoria e análise de imagens de câmaras de vigilância para fins de
segurança; software informático e hardware para a identificação física e lógica de objectos e gestão do acesso, operação de alarmes de intrusão e de videovigilância, gestão de controlos de visitantes monitorização de eventos de sensibilização para situações; joysticks utilizados
para controlar o equipamento de vigilância para fins de segurança; teclados; equipamentos de segurança e vigilância para vídeo e áudio,
nomeadamente, dispositivos de reconhecimento de objectos, detectores de movimento, detetores de som, detetores de tráfego, controladores
de portas de acesso, detetores de intrusão; hardware de processamento de segurança e vigilância e software para analisar imagens de vídeo
digitais e analógicas para extrair, gravar e comunicar automaticamente as informações; sistemas de armazenamento computorizado para
informações de vídeo, áudio e analíticas utilizadas para controlar equipamento de vigilância para fins de segurança; sistema de reconhecimento
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de matrículas englobando dispositivos de reconhecimento de veículos e dispositivos de reconhecimento de matrículas; aparelhos de processamento de dados; aparelhos baseados no computador para aceder dados remotamente; aparelhos com base no computador para aceder a dados
através de redes de comunicações sem fios; aparelhos com base no computador para aceder a dados através de redes de comunicações na Internet; placas de circuitos integrados electrónicos codificados e dispositivos de leitura de cartões tipo chip, dispositivos informáticos para ler
cartões inteligentes, dispositivos de identificação de frequência de rádio e informações biométricas para monitorizar o acesso de segurança,
identificação, inventário ou estado físico; circuitos integrados electrónicos codificados contendo programação para utilização no controlo e
monitorização do acesso de segurança, identificação, inventario e estado físico, credenciais de identificação de frequência de rádio (RFID),
nomeadamente, cartões, etiquetas; cartões tipo chip electrónicos codificados e placas de circuitos integrados, nomeadamente, cartões inteligentes, contendo programação utilização para controlar e monitorizar o acesso de segurança, identificação, inventário e estado físico; tecnologia
de baixa luminosidade em termos de sensores de imagem de baixa luminosidade, aparelhos eletrónicos de redução do ruído, software de processamentos de imagens de baixa luminosidade, semicondutores e placas de circuitos impressos, contendo o mesmo, vendidos como um componente integral de câmaras e sistemas de vigilância para fins de segurança; equipamento analítico para sistemas de segurança de pontos de
venda, nomeadamente, hardware e software para analisar imagens de vídeo digitais para extrair, gravar e comunicar informações e associar
essas informações às informações recebidos do equipamento dos pontos de venda; caixas para câmaras e equipamento de segurança; suportes e
caixas para câmaras; software para computação em nuvem para utilizar em videovigilância e sistemas de software de controlo do acesso. Classe 35: Consultoria em segurança, nomeadamente o fornecimento de recomendações sobre produtos, nomeadamente videovigilância e sistemas
de controlo do acesso. Classe 36: Consultoria em segurança, nomeadamente videovigilância e avaliações de sistemas de controlo do acesso.
Classe 37: Instalação e reparação de sistemas de controlo de acesso e de videovigilância; serviços informáticos, nomeadamente, a instalação,
implementação e manutenção de hardware para sistema de vigilância para fins de segurança e sistemas de controlo do acesso. Classe 38: fornecer o acesso a sistemas de controlo do acesso e de videovigilância; fornecer o acesso através de telecomunicações a dados pertencentes a
sistemas de controlo do acesso e de videovigilância; fornecer o acesso a sistemas de controlo do acesso e de videovigilância, dados e bases de
dados através de serviços de comunicações sem fios; transmissão electrónica de mensagens, dados e relatório através de computadores fixos e
móveis, terminais, assistentes digitais pessoais (PDA), smartphones e dispositivos que o acesso de vários utilizadores a uma rede informações
de controlo do acesso e vigilância para fins de segurança global; transmissão de sinais de áudio e vídeo, nomeadamente, a multiplexação de
fluxos de dados de vídeo/áudio em conjunto para a transmissão nas redes para sistemas de controlo do acesso e de vigilância de segurança.
Classe 41: Serviços de formação, nomeadamente a formação na instalação, reparação e utilização de hardware, software e sistemas de vigilância para fins de segurança e de controlo de hardware e sistemas de vigilância para fins de segurança e de controlo de acesso. Classe 42: Conceção personalizada e engenharia de software e sistemas de controlo do acesso e de vigilância para fins de segurança; fornecimento de utilização
temporária de software de computação em nuvem não transferível para utilizar na operação de sistemas de controlo de acesso e de videovigilância; fornecimento da utilização temporária de aplicações de software não transferíveis com base na Web para utilizar nos serviços de controlo do acesso e de videovigilância, serviços de consultoria na área da conceção e desenvolvimento de sistemas de vigilância para fins de
segurança e sistemas de controlo do acesso; serviços de consultoria na área da conceção e desenvolvimento de sistemas de vigilância para fins
de segurança e sistemas de controlo do acesso; serviços informáticos, nomeadamente, a instalação, implementação, manutenção e suporte em
relação ao diagnóstico de problemas de software para sistemas de vigilância para fins de segurança e sistemas de controlo do acesso. Classes
45: Serviços de segurança computorizados, nomeadamente, a monitorização, deteção e comunicação eletrónicas de padrões de actividades
suspeitos e anormais; Consultoria de segurança, nomeadamente, o fornecimento de recomendações sobre produtos, nomeadamente sistemas de
controlo do acesso e de videovigilância; consultoria de segurança, nomeadamente, avaliações do sistema de controlo do acesso e de videovigilância.

STARBUCKS

MAKE THINGS HAPPEN
Marca nº 00002928/2015/ME/MS
Classes 36
Requerente NEDBANK LIMITED

Marca nº 00002930/2015/ME/MP& S
Classes 30, 32, 35 e 45
Requerente STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY

País de Origem República da África do Sul
Residência 135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng,
República da África do Sul

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington,
98134, Estados Unidos da América.

Atividade Comercial
Data do pedido 05/11/2015
Produtos/Serviços Classe 36: Seguros; negócios financeiros e
monetários; serviços bancários; negócios
imobiliários.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 30: Café moído e em grão; bebidas à base de café; cacau; bebidas à base de chocolate; chá e infusões; bebidas à base de chá e infusões; mistura para bebidas à base de café; mistura para bebidas à base de expresso; mistura para bebidas à base de chocolate; mistura para
bebidas à base de chá; mistura para bebidas à base de infusões; doces congelados, nomeadamente, gelados, gelado de leite, iogurtes congelados, doces congelados à base de chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para bebidas; aromatizante de baunilha; doces à base de chocolate e doçaria; confeitaria, nomeadamente, muffins, scones, bolachas, biscoitos, pão e produtos de
pastelaria; sanduíches; refeições preparadas consistindo principalmente de massa, refeições preparadas consistindo principalmente de arroz;
refeições preparadas consistindo principalmente de cereais; pastas de barrar à base de chocolate; produtos alimentares derivados de cereais
transformados a serem utilizados em cereais para o pequeno-almoço; farinha de aveia; snacks à base de cereais; bolachas crocantes; pipocas;
açúcar; mel; xarope de agave; molhos, nomeadamente condimentos a acrescentar a bebidas; guarnições para salada. CLASSE 32: Bebidas de
frutos, sumos de frutos, e bebidas à base de frutos; bebidas de legumes, sumos de legumes, e bebidas à base de legumes; bebidas sem álcool,
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nomeadamente bebidas gaseificadas, refrigerantes; bebidas isotónicas; misturas líquidas para a produção de refrigerantes e bebidas à base de
frutos; pós usados na preparação de refrigerantes e bebidas à base de frutos; xaropes para bebidas; água engarrafada com e sem aromas, água
mineral, águas gasosas; bebidas à base de soja não sendo substitutos de leite; concentrados e purés de frutos usados na preparação de bebidas;
bebidas nutricionalmente fortificadas, bebidas vitamínicas fortificadas. CLASSE 35: Gestão de negócios comerciais; fornecimento de assistência de administração comercial; franchising, nomeadamente o fornecimento de ajuda comercial no estabelecimento e/ou exploração de
restaurantes, cafés, salões de café, salões de chá, e snack bars; serviços de lojas de retalho nos domínios do café, chá, alimentação, bebidas,
máquinas de café, máquinas de chá, artigos de mesa, artigos de cozinha, livros, gravações musicais, porta-moedas, malas de viagem, sacos de
compras, bolsas, bijutaria, vestuário e chapéus, brinquedos, incluindo peluches; distribuição grossista (excluindo o seu transporte) de produtos
alimentares, bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; serviços de retalho por via electrónica oferecendo produtos alimentares,
bebidas, utensílios domésticos, e artigos de cozinha; administração de programas de fidelização através da concessão e processamento de
descontos no formato de atribuição de pontos pela compra dos produtos ou serviços da empresa. CLASSE 43: Restaurante, café, cafeteria,
snack bar, coffee bar, tea bar, casa de chá, e exploração de serviços de restaurante; serviços de bar; serviços de restauração; preparação de
produtos alimentares e bebidas; serviços de bebidas sob contrato; serviços de restaurante com programa de fidelização de clientes com concessão de benefícios para recompensar clientes assíduos.

Marca nº
Classes

Marca nº 00002938/2015/ME/MP
Classes 34

Requerente

Requerente PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL

00002939/2015/MN/MP
30
A Casa do Gelo, Lda.

País de Origem Suíça
País de Origem

Atividade Industrial e Comercial

Residência

Cabo Verde
Zona Industrial de Tira Chapéu - Praia

Data do pedido 08/12/2015
Atividade

Produtos/Serviços Abaixo listado

Data do pedido
Produtos/Serviços

classe 34ª: Tabaco, bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé
(tabaco), “kretek”;”snus”; sucedâneos do tabaco (não para o uso
medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a
serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas peças destinados a
aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com
nicotina para inalação; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras,
cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.

Industrial e Comercial
07/12/2015
classe 30: Gelo.

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

TABASCO
Marca nº 00002940/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente MCILHENNY COMPANY

VYNOVA

País de Origem Estados Unidos da América
Residência Avery Island, Estado de Louisiana 70513, Esta-

Marca nº 00002941/2015/ME/MP&S

dos Unidos da América

Classes 01, 17 e 45

Atividade Comercial e Industrial

Requerente INTERNATIONAL CHEMICAL INVES-

Data do pedido 24/11/2015

TORS XII S.A.

Produtos/Serviços Abaixo listado

País de Origem Luxemburgo
Residência 2A, Rue des Capucins, 1313 Luxembourg.

Classe 30: Condimentos, a saber, molho de pimenta, molho de jalapenho, molho picante, molho de carne e molho de alho marinado; molhos e temperos para fazer chili; pimentas, a saber, pimenta vermelha
moída, misturas de ervas e pimenta, tempero para pipoca, sal para
tempero, mistura de pimenta, grãos de pimenta, tempero de pimenta e
chili em pó, salgadinhos extrudidos, a saber, batatas fritas; e doces.

( Luxemburgo)
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 09/10/2015
Produtos/Serviços Abaixo listado

Classe 1: Produtos químicos para uso na indústria, ciências, fotografia bem como agricultura, horticultura e silvicultura; produtos químicos
para uso na indústria de plásticos; produtos químicos para uso na produção e processamento de cloreto de polivinilo; químicos e químicos
intermédios para uso na indústria de plásticos; Matérias-primas e monómeros para a produção de plásticos, resinas sintéticas e cloreto de polivinilo; cloreto de vinilo; Plásticos; folhas de plástico, em particular para fins de empacotamento; materiais e componentes de plástico; plásticos tratados, em particular em combinação com aditivos; termoplásticos e resinas sintéticas; termoplásticos e resinas sintéticas em estados não
processados e tratados, em particular em combinação com aditivos; plásticos e resinas não processados; plásticos não processados em forma
granular, pulverizada, em lascas, em flocos, em forma líquida, como uma pasta, emulsão, dispersão, solução e espuma; moldagem plástica
para uso no processo de formação de artigos, folhas e membranas de plástico;
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Cloreto de polivinilo; cloreto de polivinilo clorinado; membranas de cloreto de polivinil, PVC rígido, PVC macio; cloreto de polivinilo não
processado; cloreto de polivinilo não processado em forma granular, pulverizada, em lascas, em flocos, em forma líquida, como uma pasta,
emulsão, dispersão, solução e espuma; grânulos de plástico misturados com cloreto de polivinilo; cimento de cloreto de polivinilo; membranas
de PVC rígido para fins de empacotamento; cloreto de polivinilo tratado para a produção de bens de cloreto de polivinilo; misturas tratadas de
cloreto de polivinilo e aditivos; adesivo de cloreto de polivinilo, em particular para fins industriais na forma de pó, lascas, granulado, pasta,
dispersão e solução, em particular como adesivo para têxteis, papel, cartão, metal e plástico; cloreto de polivinilo não fluorinado, abrangido na
classe 1; aditivos para uso na produção e processamento de cloreto de polivinilo; plastificantes, estabilizantes e auxiliares para cloreto de polivinilo; plastificantes, auxiliares e estabilizadores para a produção de PVC macio, membranas e vedantes de cloreto de polivinilo e plásticos;
aditivos para cloreto de polivinilo e plástico como lubrificantes, estabilizantes, tintas e corantes, agente espumante, agente de ligação, auxiliar
de processamento, enchedor e amaciador, agentes de suspensão, agente emulsionante, agente modificante e antiestático na preparação e processamento de cloreto de polivinilo e plásticos; estabilizadores térmicos para a produção e processamento de cloreto de polivinilo; aditivos de
plástico e auxiliares para a produção de espumas de plástico, em particular a produção de espuma de cloreto de polivinilo; compostos químicos
para o fabrico de membranas, películas e folhas de cloreto de polivinilo e plásticos. Classe 17: Bens de plástico; produtos de plástico semiacabados; componentes de plástico; fibras de plástico; plásticos semi-forjados; resinas sintéticas semia-cabadas; material vedante, material de
empacotamento, material isolante; tubagem de plástico flexível; plásticos na forma de varetas, folhas, membranas, tubos, mangueiras, correias,
correias industriais, tampões e acessórios e artigos dos mesmos; tubos de plástico para drenagem e irrigação, para uso em trabalho de instalação e dispensadores de bebidas; acoplamentos de tubagem e acessórios de tubagem feitos de plástico; plásticos extrudidos na forma de barras,
blocos, pastilhas, varetas, placas e tubos; membranas de plástico colorido, refletoras e laminadas para instalação em janelas, em particular
edifícios e veículos motorizados; Cloreto de polivinilo e artigos do mesmo abrangidos na classe 17; resinas de cloreto de polivinilo; cloreto de
polivinilo semi-acabado, cloreto de polivinilo semi-acabado na forma de grânulos, pós, lascas, flocos; cloreto de polivinilo na forma de varetas, folhas, membranas, tubos, mangueiras, correias, correias industriais, tampões permanentes, coberturas de piso e parede, membranas, revestimentos e moldagens e bens feitos dos mesmos; cloreto de polivinilo extrudido, em particular para fins de produção; compostos de cloreto de
polivinilo; plastisol de cloreto de polivinilo; membranas de empacotamento e cloreto de polivinilo calandrado; vedantes feitos de cloreto de
polivinilo; perfis rígidos de cloreto de polivinilo; cloreto de polivinilo não fluorinado, abrangido na classe 17. Classe 45: Licenciamento de
direitos de propriedade industrial, gestão de direitos de propriedade intelectual, mediação, conclusão, colocação e processamentos de encomendas para desenvolvimento e fabrico de bens protegidos por direitos de propriedade industrial; licenciamento comercial, licenciamento
comercial de direitos de propriedade industrial, aconselhamento técnico sobre marketing de direitos de propriedade industrial, administração e
monitorização de contratos, em particular contratos de licenciamento.
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade com base no registo da marca nº 30 2015 034 180.0/01, efetuado em 13/04/2015, na
Alemanha.

TOYOTA

Huawei Kirin

Marca nº 00002945/2015/ME/MP
Classes 1, 4, 6, 7, 9, 11 e 27

Marca nº 00002943/2015/ME/MP
Classes 09
Requerente HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
País de Origem República Popular China
Residência Administration Building Huawei Technologies
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
P. R. China
Atividade Comercial e Industrial

Requerente Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Toyota Motor Corporation)
País de Origem Japão
Residência 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
Japan.
Atividade Industrial e Comercial

Data do pedido 03/11/2015
Produtos/Serviços Classse 09: Chips (circuitos integrados) utilizadas
em produtos de comunicação; chips electrónicos;
circuitos integrados; placas de circuito impresso;
circuitos impressos.

Data do pedido 09 / 12 / 2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 1: Refrigeradores de motores; anti congeladores de motor; fluidos de travão para uso em veículos motorizados; químicos usados em
indústria, ciência e fotografia, assim como em agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais não processadas, plásticos não processados; estrumes; composições para extinção de incêndios; preparações para têmpera e soldagem; substâncias químicas para conservação de
alimentos; substâncias para curtimento; adesivos usados em indústria. Classe 4: Óleos e lubrificadores industriais; lubrificadores; composições
para absorção, humidificação e ligação de pó; combustíveis (incluindo gasolina) e iluminantes; velas e pavio para iluminação. Classe 6: Chaves para veículos motorizados; chaves em branco para veículos motorizados; metais comuns e suas ligas; materiais para fabrico de metais;
edifícios transportáveis de metal; materiais em metal para carris ferroviários; cabos e fios não elétricos em metal comum; ferragens, pequenos
artigos em metal; canos e tubos de metal; cofres; bens em metal comum não incluídos nas outras classes; minérios; conjuntos de montagem de
edifícios de metal pré-fabricados; casas de metal pré-fabricadas; construções pré-fabricadas em metal; andaimes pré-fabricados em metal;
componentes de metal de edifícios pré-fabricados; plataformas pré-fabricadas em metal. Classe 7: Máquinas e ferramentas de máquinas; motores e máquinas (exceto para veículos terrestres); componentes de transmissão e de ligação de máquinas (exceto para veículos terrestres);
implementos agrícolas que não sejam operados manualmente; incubadoras para ovos; máquinas de venda automática; máquinas de costura.
Classe 9: Baterias para veículos motorizados; estojos, coberturas e acessórios para telemóveis; estojos, coberturas e acessórios para smartphones; estojos, coberturas e acessórios para tabletes; tiras de pescoço; óculos; óculos de sol; aparelhagens e instrumentos científicos, náuticos, de
inspeção, fotográficos, cinematográficos, óticos, de medição de peso, de medição, de sinalização, verificação (supervisão), de salva-vidas e de
ensino; aparelhagens e instrumentos para condução, interrupção, transformação, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; aparelhagens para registo, transmissão ou reprodução de sons ou imagens; portadores magnéticos de dados, gravadores de discos;
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discos compactos, DVD e outros média de registo digital; mecanismos para aparelhagens operadas por moeda; caixas registadoras, máquinas
de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; software de computador; aparelhagens de extinção de incêndios. Classe
11: Luzes de transporte à mão; candeeiros de mesa; aparelhagens para iluminação, aquecimento, geração de vapor, cozinhar, refrigeração,
secagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários. Classe 27: Carpetes para veículos motorizados; tapetes para veículos motorizados; carpetes, tapetes e esteiras, linóleo e outros materiais para cobertura de pavimentos existentes; montagens de parede (não têxteis).

Marca nº 00002947/2015/ME/MS
Classes 35, 43
Requerente NATA MUNDO – GESTÃO DE MARCAS E

FRANQUIAS LIMITADA

Marca nº 00002948/2015/MN/MP
Classes 03
Requerente A Casa do Gelo, Lda.

País de Origem Portugal
Residência Rua Castilho, nº 14 C, 4º, 1269-077 Lisboa,
Portugal
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 11/11/2015
Produtos/Serviços Classe 35: gestão de marcas e franquias. Classe 43:
cafetaria.
Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores Pantone 123C;
Pantone 123C + 20% preto; Preto.

Data do pedido 07/12/2015
Produtos/Serviços champôs, preparação para cabelo, gel,
sais de banho, lacas e outros produtos.
Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Verde e
Branco.

AVENA
Marca nº 00002953/2015/ME/MP
Classes 29
Requerente PACIFIC INTER-LINK SDN BHD

Marca nº 00002949/2015/MN/MP&S
Classes 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.
Requerente Ivandra Neusa Fernandes Gonçalves

País de Origem Malásia
Residência 31st Floor, Menara Dato´Onn, Putra
World Trade Centre, 45, Jalan Tun Ismail,
50480 Kuala Lumpur, Malaysia
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 24/11/2015
Produtos/Serviços Classe 29: Lacticínios, leite em pó, produtos lácteos, iogurtes, óleo para culinária,
óleos alimentares e gorduras, margarina,
manteiga, óleo de palma e óleo de semente de palma para alimentos, puré de tomate, polpa de tomate para culinária, polpa
(vegetais) para culinária, vegetais
(enlatados), lentilhas (em conserva), cogumelos (em conserva).

País de Origem Cabo Verde
Residência Terra Branca – Praia, Santiago – CV
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 23/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listados

Classe 01 - Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto;
adubos orgânicos; composições extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias
tanantes; adesivos para a indústria. Classe 02 - Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas. Classe 03 - 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 04 - Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para
absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. Classe 05
- 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; fungicidas, herbicidas.
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Classe 06 - Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as
vias-férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não
incluídos noutras classes; minerais. Classe 07 - 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 08 - Ferramentas e instrumentos manuais acionados por
força muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas. Classe 09 - 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 10 - Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e
veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura. Classe 11 - 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 12 Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. Classe 13 - Armas de fogo; munições e projéteis, explosivos; fogos-deartifício. Classe 14 - Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria,
pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. Classe 15 - Instrumentos musicais. Classe16 - Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes)
para papelaria ou para uso doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis);
material de instrução ou de ensino (com exceção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); carateres
de impressão; clichés. Classe 17 - 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
18 - 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 19 - Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos
para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. Classe 20 - Mobiliário, vidros
(espelhos), molduras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga,
âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas. Classe 21 - Utensílios e recipientes para
uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com exceção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza;
palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes. Classe 22 - 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 23 - Fios para uso têxtil. Classe 24 - Tecidos e produtos têxteis não
incluídos noutras classes; coberturas de cama e coberturas de mesa. Classe 25 - Vestuário; calçado; chapelaria. Classe 26 - Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais. Classe 27 - Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros
artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis. Classe 28 - Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal. Classe 29 - 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 30 - 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 31 - 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 32 - Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. Classe 33 - Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). Classe 34 - Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. Classe 35 - Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial;
trabalhos de escritório. Classe 36 - Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. Classe 37 - Construção; reparação; serviços de instalação. Classe 38 - Telecomunicações. Classe 39 - Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de
viagens. Classe 40 - Tratamento de materiais. Classe 41 - Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. Classe 42 Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. Classe 43 - Serviços de restauração (alimentação);
alojamento temporário. Classe 44 - Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais;
serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. Classe 45 - 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 do indivíduos.

Reivindicações de cores: Reivindicam-se as cores marfim, creme, areia, ouro, bege, preto, vermelho, branco e amarelo ouro.
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Marca nº 00002959/2015/ME/MP
Classes 12
Requerente KIA MOTORS CORPORATION

Marca nº 00002958/2015/MN/MP
Classes 33
Requerente RIDELL SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

País de Origem Coreia do Sul.

País de Origem Cabo Verde

Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Korea.

Residência Achadinha Baixo – Praia

Atividade Industrial e Comercial.

Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 23/12/2015

Data do pedido 30/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Classe 33: Licores e Aguardente

Marca nº 00002960/2015/ME/MP
Classes 05
Requerente MAHS INVESTMENT HOLDING LTD.
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P. O. BOX : (309), Ugland House, Grand Cayman

Sistemas e dispositivos auxiliares de condução e segurança,
nomeadamente controlo de velocidade inteligente adaptativo,
sistema de aviso de colisão frontal, travão de emergência autónomo, sistema de aviso de colisão traseira, sistema de aviso de
afastamento da faixa de rodagem, sistema de manutenção na
faixa de rodagem, sistema de detecção de ângulo morto; Chassis
para automóveis, chassis rígidos para automóveis; Sistemas e
dispositivos de auxiliares de estacionamento, nomeadamente
sistema auxiliar de estacionamento inteligente, câmara traseira,
sensores de estacionamento frente/trás; Sistemas e dispositivos
de visibilidade de condução avançada, nomeadamente dispositivos de visão nocturna, auxiliar de máximos adaptativos, luzes
dinâmicas em curvas; Automóveis; Veículos eléctricos; Carroçarias para automóveis; Peças estruturais e acessórios para automóveis (Classe 12).

KY1-1104, Cayman Islands,

GV90

Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 30/12/2015

Marca nº 00002961/2015/ME/MP
Classes 12

Produtos/Serviços Abaixo Listado
Fraldas; Fraldas-calça para bebés (fraldas-calça); fraldas-calças (para bebés); Fraldas (fralda para Babies); Incontinência (fraldas para-); Cuecas
para incontinência; Calcinhas para menstruação; Cuecas (Sanitárias-);
Calças (Sanitárias-); fraldas sanitárias; Toalhas (Sanitárias-) (Classe 05).

G70

Requerente HYUNDAI MOTOR COMPANY
País de Origem Coreia do Sul
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul,
Republic of Korea
Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 23/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00002962/2015/ME/MP
Classes 12
Requerente HYUNDAI MOTOR COMPANY
País de Origem Coreia do Sul
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of
Korea
Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 23/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para automóveis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas de veículos, amortecedores de suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rolamentos para veículos terrestres, acoplamentos para veículos
terrestres, fusos, camiões, carros do lixo, camionetas, camiões, automóveis de passageiros (automóveis), automóveis de passageiros para mais de
sete passageiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos
terrestres, transmissões para veículos terrestres, motores para automóveis
(Classe 12).

Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios
para automóveis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas
de veículos, amortecedores de suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rolamentos para veículos terrestres, acoplamentos para veículos terrestres, fusos, camiões,
carros do lixo, camionetas, camiões, automóveis de passageiros
(automóveis), automóveis de passageiros para mais de sete passageiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos
terrestres, transmissões para veículos terrestres, motores para
automóveis (Classe 12).
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com
base no registo da marca nº 40-2015-0055227 efetuado na Coreia do Sul, em 23/07/2015.
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com
base no registo da marca nº 40-2015-0055329 efetuado na Coreia do Sul, em 23/07/2015.
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GV70
Marca nº 00002963/2015/ME/MP
Classes 12
Requerente HYUNDAI MOTOR COMPANY
País de Origem Coreia do Sul
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of
Korea

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça
Atividade Industrial e Comercial

Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 23/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para automóveis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas de veículos, amortecedores de suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rolamentos para veículos terrestres, acoplamentos para veículos
terrestres, fusos, camiões, carros do lixo, camionetas, camiões, automóveis de passageiros (automóveis), automóveis de passageiros para mais de
sete passageiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos
terrestres, transmissões para veículos terrestres, motores para automóveis
(Classe 12).
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Marca nº 00002965/2015/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no
registo da marca nº 40-2015-0055240 efetuado na Coreia do Sul, em
23/07/2015.

Data do pedido 28/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
classe 34ª: para os seguintes produtos: Tabaco, em bruto ou
processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas,
tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros,
tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco),
“kretek”;”snus”; sucedâneos do tabaco (não para o uso medicinal); cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem
aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas peças destinados a
aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com
nicotina para inalação; artigos para fumadores, mortalhas para
cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar
cigarros, isqueiros, fósforos.
Revindicação de Cores: Dour ado, Pr eto, Br anco e Cinzento.

TAZO

Marca nº 00002966/2015/ME/MP
Classes

3

Requerente SACENTRO – COMÉRCIO DE TÊXTEIS, S.A.
País de Origem Portugal
Residência Centro Empresarial de Talaíde, Estr. Octávio Pato,
nº177, Edif A, Armazém 3, 2785-723 Cascais Portugal
Atividade Industrial e Comercial

Marca nº 00002968/2015/ME/MP
Classes 30
Requerente STARBUCKS CORPORATION D/B/A
STARBUCKS COFFEE COMPANY
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, United States of America
Atividade Comercial e Industrial

Data do pedido 18/12/2015

Produtos/Serviços classe 3: perfumaria, óleos essenciais, cosméticos,
loções para cabelos, dentífricos.

Data do pedido 26/11/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 30: Café moído e em grão; bebidas à base de café; cacau; bebidas à base de chocolate; chá e infusões; bebidas à base de chá e infusões;
mistura para bebidas à base de café; mistura para bebidas à base de expresso; mistura para bebidas à base de chocolate; mistura para bebidas à
base de chá; mistura para bebidas à base de infusões; doces congelados, nomeadamente, gelados, gelado de leite, iogurtes congelados, doces
congelados à base de chá, aromatizantes de infusões e/ou de frutos; aromatizantes, não sendo óleos essenciais, para bebidas; aromatizante de
baunilha; doces à base de chocolate e doçaria; confeitaria, nomeadamente, muffins, scones, bolachas, biscoitos, pão e produtos de pastelaria;
sanduíches; refeições preparadas consistindo principalmente de massa, refeições preparadas consistindo principalmente de arroz; refeições
preparadas consistindo principalmente de cereais; pastas de barrar à base de chocolate; produtos alimentares derivados de cereais transformados a serem utilizados em cereais para o pequeno-almoço; farinha de aveia; snacks à base de cereais; bolachas crocantes; pipocas; açúcar; mel;
xarope de agave; molhos, nomeadamente condimentos a acrescentar a bebidas; guarnições para salada.
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Marca nº 00002971/2015/ME/MP

Marca nº 00002972/2015/ME/MP
Classes 18, 25
Requerente COLE HAAN LLC.

Classes 30
Requerente BR-SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
País de Origem Brasil
Residência Rodovia BR 116-6000, Industrial, Pelotas/RS,
Brasil
Atividade Industrial e Comercial.

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 150 Ocean Road, Greenland, NH 03840,
U.S.A.
Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 22/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Data do pedido 11/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Confeitaria de amêndoas; pasta amêndoas; farinha de rosca; milho torrado; flocos de milho; amido para uso alimentar; anis (grãos); farinhas para
uso alimentar; farinha para sopa; farofa; arroz; flocos de aveia; farinhas
para uso alimentar; aveia descascada; tortas de arroz; alimentos à base de
aveia; farinha com levedura comestível; farinha de batata; farinha de cevada; milho para pipoca; alimentos farináceos; farinha de arroz (para uso
alimentar); flocos de milho; bolinhos ou biscoitos de amêndoas; farinha de
aveia; flocos de aveia; farinha de aveia; farinha de mandioca; farinha de
tapioca; farinha de trigo; produtos de farinha moída; alimentos farináceos;
farinha de milho; milho moído; farinha integral (uso alimentar); floco de
cereal; aveia moída; farinha de milho. (Classe 30).

Pastas (porta-documentos), carteiras, malas de mão, baús, sacos
de viagem, mochilas, sacos de couro, sacos de mão, bolsas, sacos de compras em couro, estojos para chaves em couro, portacartões de visita, porta-cartões bancários, malas de tiracolo,
artigos de viagem, pochetes, sacos de atletismo multiusos, sacos
de desporto, sacos de praia, sacos de tiracolo; carteiras de bolso;
chapéus- de-chuva (Classe 18). Vestuário para mulheres, homens e crianças; calças de ganga, calças, partes de baixo
(vestuário), camisas, t-shirts, tops, camisolas sem mangas, saias,
meias e peúgas, casacos, sobretudos, calções, blusas, camisolas
(pulôveres), coletes, vestidos, cachecóis, luvas, xailes, macacões, capas (vestuário), vestuário para a chuva, vestuário de ski,
fatos de banho, roupa interior, camisolas de alças, meias e artigos de malha; gravatas; calçado; botas, sapatos, ténis, sapatilhas,
sandálias e pantufas; artigos de chapelaria, bonés, chapéus
(Classe 25).

Marca nº 00002973/2016/MN/MP
Classes 25
Requerente Sónia Ludmila Moreira Borges Tavares
País de Origem Cabo Verde
Residência Meio ASA, rua UCLA, nº 12, Praia

Marca nº 00002974/2015/ME/MP
Classes 34

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06/01/2016

Requerente PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL

Produtos/Serviços Classe 25: Vestuários, bolsas, bijouterias.

Reivindicação de Cores: Reivindicam-se as cores branco, azul, verde,
vermelho, preto.

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Suíça
Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 08/12/2015
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para inalação; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas
para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos (Classe 34 ).
Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores azul, branco e cinzento.
Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº F/TM/O/2015/67984, efetuado na Nigéria em 13 de Outubro de 2015.
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MENTOCALM

Marca nº 00002977/2016/MN/MP
Classes 9
Requerente Serviços Center- Sociedade Unipessoal; Limitada
País de Origem Cabo Verde
Residência Rotunda Terra Branca subida ASA – Nº 13 – 1º

Marca nº 00002979/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

andar
Atividade Comercial

C VIT

Data do pedido 19/01/2016

Produtos/Serviços classe 9: Smartphones, (telemóveis) Smartwatch,
phwatch, Tabletes, Laptops, Notebooks, Computadores, Pen Drives, Power Banks, Projetores, e má-

Publicação de Pedidos

quinas fotográficas.

Marca nº 00002981/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria
Farmacêutica, S.A

Reivindicação de cor: Reivindica as cor es Azul, Amar elo, Br anco,
Laranja, Verde, Vermelho e Preto.

País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial

HIPOTIN

Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doen-

Marca nº 00002980/2016/MN/MP

ças, administradas aos humanos.

Classes 05

Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A

GYNO-CLOTRIN

País de Origem Cabo Verde

Marca nº 00002983/2016/MN/MP

Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.

Classes 05

Atividade Industrial e Comercial

Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farma-

Data do pedido 19/01/16

cêutica, S.A

Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, admi-

País de Origem Cabo Verde

nistradas aos humanos.

Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.

CLOTRIN

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16

Marca nº 00002982/2016/MN/MP

Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doen-

Classes 05

ças, administradas aos humanos.

Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde

HIDROTIN

Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

Marca nº 00002984/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.
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KANASOL

VOMIN

Marca nº 00002985/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

Marca nº 00002986/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

AZITON

BESDIPINA

Marca nº 00002987/2016/MN/MP

Marca nº 00002988/2016/MN/MP
Classes 05

Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde

Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde

Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.

Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.
Atividade Industrial e Comercial

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

IBRUFIN
Marca nº 00002989/2016/MN/MP
Classes 05
Requerente Laboratórios Inpharma-Indústria Farmacêutica, S.A
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu- Praia.

Marca nº 00002994/2016/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/01/16
Produtos/Serviços Medicamentos para Tratamento de doenças, administradas aos humanos.

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000,
Suíça
Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00002997/2016/MN/MP&S
Classes 5 e 35
Requerente Laboratórios Inpharma – Indústria Farmacêutica,
SA.
País de Origem Cabo Verde
Residência Zona Industrial de Tira Chapéu - Praia
Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Classe 5: produção, de medicamentos para tratamento de doenças administradas aos humanos, Classe 35:
gestão de venda de produtos farmacêuticos.

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos,
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar,
rapé (tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para
uso medicinal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças
destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem
aerossóis com nicotina para inalação; artigos para fumadores,
mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas
para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos (Classe 34).
Reivindicação de cor: Reivindica as cor es Azul e Br anco.
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QUINOX

NITROZIN

Marca nº 00003005/2016/MN/MP
Classes 5
Requerente Laboratórios Inpharma- Industria Farmacêutica, SA
País de Origem Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde

Residência Zona industrial de Tira Chapéu - Praia

Residência Zona industrial de Tira Chapéu - Praia
Atividade Industrial

Atividade Industrial
Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Classe 05: Tratamento de doenças, administradas
aos Humanos

Marca nº 00003007/2016/ME/MP

Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Classe 05: Tratamento de doenças, administradas aos Humanos.

Marca nº 00003020/2016/ME/MP&S
Classes 01, 06, 07, 09, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42 e 45
Requerente SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Classes 29
Requerente FRIESLAND Brands BV

Publicação de Pedidos

Marca nº 00003006/2016/MN/MP
Classes 5
Requerente Laboratórios Inpharma- Industria Farmacêutica, SA

País de Origem HOLANDA
Residência Stationsplein 4,3818 LE Amersfoort, HOLANDA
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05/01/2016

País de Origem França
Residência Tour CB21 16, place de I´Iris, 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, França.
Atividade Industrial e Comercial.

Produtos/Serviços Classes 29; Leite e lacticínios; queijo e produtos de
queijo; óleos e gorduras comestíveis; manteiga e
óleo de manteiga.
Reivindicação de Cores: AMARELO (PANTONE 116U), VERMELHO (PANTONE 485U), YELLOW (PANTONE 116U), RED
(PANOTNE 485U);
Reivindicação de Prioridade: r eivindica-se prioridade do registo em 1712-2015 nº 1323328, BENELUX.

Data do pedido 22/01/2016
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 1: Produtos químicos para o tratamento de águas e
desperdícios líquidos e/ou sólidos, ou seja, flocos, coagulantes,
polielectrolitos, reactivos. Produtos químicos e aditivos para o
acondicionamento de águas, ou seja, biocidas, biodetergentes,
produtos anticorrosivos, amaciantes, agentes químicos de acondicionamento de águas de caldeiras, de tanques metálicos, de
equipamentos e instalações de aquecimento, de equipamentos e

instalações de resfriamento e refrigeração; de equipamentos de distribuição de água, de condensadores térmicos e demais instalações comportando tubagens e canalizações. Correctivos orgânicos, procedentes do tratamento e da depuração da água e dos desperdícios líquidos para fertilizar os solos; compostos e suportes de culturas resultantes dos tratamentos realizados nas estações de tratamento de desperdícios líquidos e
sólidos e/ou nas estações de depuração de águas residuais urbanas ou industriais. Produtos oxidantes para a depuração, a esterilização e a desinfecção dos líquidos, em particular para o tratamento da água e para a conservação dos alimentos. Produtos químicos de uso industrial ou
que entram nos procedimentos de fabricação industriais. CLASSE 6: Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálica; construções transportáveis metálicas; materiais metálicos para as vias férreas; cabos, fios e serralharia não eléctricos; ferragens metálicas; tubos metálicos; cofres-fortes; minerais; construções metálicas; andaimes metálicos; caixas de matais comuns; cofres metálicos; recipientes de embalagem de metal; contentores metálicos para o transporte; cisternas metálicas. CLASSE 7: Máquinas para o tratamento da água, máquinas de
filtração de água em particular por membranas, permutadores de iões, reactores biológicos, misturadores; máquinas para injectar reactivos
químicos ou físicos para o tratamento da água ou dos desperdícios. Máquinas, aparelhos e dispositivos para a distribuição da água; bombas,
válvulas e demais máquinas para a armazenagem e distribuição da água de uso doméstico tal como a água potável, água usada, água de chuva,
água de rega; máquinas para a irrigação, a pulverização, o engarrafamento. Máquinas e instalações para a transformação físico-química ou
biológica, a desidratação, a centrifugação, a prensagem e o espalhamento de depuração. Máquinas móveis ou de instalação fixa para o tratamento da água e para o tratamento dos desperdícios. Máquina de triagem automática dos desperdícios, em particular de desperdícios de embalagens domésticas; máquinas de acondicionamento e descondicionamento de desperdícios; aspirador de desperdícios. Classe 9: Aparelhos de
dosagem de produtos químicos, de reactivos biológicos e físico-químicos; autómatos programáveis para a medição, o seguimento e o controlo
dos parâmetros da qualidade da água, softwares para a análise e o controlo dos parâmetros da qualidade da água e dos desperdícios; aparelhos
e instrumentos de medição e de controlo aplicados à distribuição e ao tratamento da água. Aparelhos e instrumentos de medição e de controlo
aplicados ao seguimento dos consumos de energias e fluidos. Suportes de registos mecânicos, electrónicos, magnéticos e/ou ópticos de medição e de registo de fluidos tais como água, gás e electricidade para garantir a sua distribuição e o seguimento dos consumos. Aparelhos e instalações informáticos programáveis de tele-monitorização, tele-gestão, tele-controlo, utilizando a rede auto-comutada, linhas especializadas ou
ligações hertzianas para o controlo de instalações dedicadas ao tratamento, à distribuição, à recolha de águas potáveis, usadas e industriais.
Aparelhos e instalações de telemedição, telegestão, telecontrolo, utilizando a rede auto-comutada das linhas especializadas ou das ligações
hertzianas para medir e controlar os fluidos tais como água, gás e a electricidade para garantir a sua distribuição e o seguimento dos consumos.
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Softwares de monitorização das redes de distribuição e de recolha de águas potáveis e residuais. Softwares de gestão e de análise dos consumos de energias e fluidos (programas registados); equipamentos informáticos de simulação do funcionamento das estações de potabilização e
saneamento das águas municipais ou industriais; equipamentos informáticos, softwares, bancas de dados e ordenadores para o controlo, a regulação, a modelização e a gestão das estações de potabilização e de saneamento. Aparelhos e instrumentos científicos (que não sejam de uso
médico) para a optimização das emissões de gás carbónico relativas ao funcionamento de uma planta de tratamento de águas, à gestão dos
recursos de água, à recolha e aos tratamento dos desperdícios, e ao tratamento do ar. Aparelhos e instrumentos eléctricos para a geração de
ozone a partir de gás tais como o oxigénio ou o ar; componentes para os aparelhos citados. Aparelhos eléctricos de monitorização e de controlo
da qualidade das águas do mar. Aparelhos e instrumentos para a análise química e bacteriológica (de uso não médico). Softwares para estabelecer as tarifas de água. Aparelhos de medição e de controlo permitindo detectar fugas nas canalizações, nas conexões e nos tanques de armazenagem de água. CLASSE 11: Instalações de produção a vapor, de produção de electricidade e de incineração de desperdícios; Aparelhos e
instalações e tratamento e de distribuição de água ou de líquidos; aparelhos e equipamentos de clarificação, de filtração física e físico-química,
de abrandamento, de desionização e desmineralização sobre permutadores de iões de água ou de líquidos; equipamentos e acessórios de tratamento de água ou de líquidos sobre membranas (ultra filtração, nano filtração e híper filtração ou osmose inversa); filtros de cartuxos metálicos
ou têxteis, filtros de areia, de carbono activo ou qualquer outro material granular, instalações de desferrização, para remover o ferro e o magnésio, e de eliminação biológica de nitratos da água. Aparelhos e instalações de desinfecção e de esterilização dos fluidos líquidos e gasosos por
raios ultravioletas e outras radiações. Instalações de tratamento de matérias orgânicas vegetais e/ou animais, de origem urbana ou industrial
(em particular desperdícios de espaços verdes, lamas procedentes de estações de tratamento de efluentes e de desperdícios líquidos e sólidos
e/ou de estações de depuração de águas residuais domésticas ou industriais). Instalações de aquecimento de água quente, instalações de dessalinização de água de mar, aparelhos e instalações para o tratamento da água e dos efluentes da indústria química e agropecuária, instalações e
aparelhos para o tratamento e a valorização dos efluentes; aparelhos de produção de vapor, de destilação, de cristalização, de secagem, permutadores térmicos, aquecedores de ar, secadores de ar, aparelhos de ar quente; aparelhos e instalações para o tratamento e a valorização dos resíduos industriais, domésticos, hospitalares especiais. Aparelhos para o tratamento da água ou dos líquidos, ou seja, decantadores, esterilizadores, saturadores, aparelhos coalescentes, misturadores. Aparelhos para o tratamento do ar, ou seja, desodorização, purificação. Instalações e
equipamentos móveis ou de instalação fixa para o tratamento da água e para o tratamento dos desperdícios; máquinas, aparelhos e dispositivos
para a distribuição da água; máquinas de filtração de água em particular por membranas, permutadores de ions, reactores biológicos, misturadores; máquinas para a irrigação, máquinas para injecção de reactivos químicos ou físicos para o tratamento da água ou dos desperdícios; máquinas móveis ou de instalação fixa para o tratamento dos desperdícios. Aparelhos e instrumentos eléctricos para a produção de ozónio a partir
de gases tais como o oxigénio ou o ar. CLASSE 12: Veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água; carrilhos de manutenção, caçambas basculantes, camiões automóveis, veículos reboques. CLASSE 19: Canalizações de água não metálicas, betão industrial destinado às obras
de engenharia civil, às canalizações de abastecimento de água e às redes de saneamento; vidro isolante (construção), edifícios não metálicos,
ou seja, oleodutos, gasodutos, postes de linhas eléctricas não metálicos; materiais de construção não metálicos, construções não metálicas e em
particular construções transportáveis não metálica, tubos rígidos não metálicos para a construção, asfalto, breu, betume, cimento, cal, ardósia,
argila, armaduras não metálicas para a construção, balastro, madeira para a construção, tijolos, rebocos, mármore, escadas não metálicas, janelas não metálicas, portas não metálicas, coberturas de telhado não metálicas, estores não metálicos, balizas rodoviárias não luminosas e não
mecânicas (não metálicas), canais de drenagem, materiais para a construção e o revestimento de calçadas, pavimentos iluminados, aglutinantes
para a manutenção das estradas, alcatrão, bandas de alcatrão (construção), barreiras não metálicas de segurança para estradas, granulados de
vidro para a marcação das estradas, folhas e placas de matéria artificial para a marcação das estradas, cascalho e agregados. CLASSE 35: Serviços de ajuda às empresas industriais ou comerciais para o manejo de seus negócios; serviços de informação de negócios, serviços de direcção
e de consulta de negócios, serviços de planificação de negócios, serviços de pesquisa e de estudos de negócios; serviços de estudos de mercado; difusão de material publicitário (panfletos, propaganda, impressos, mostras); organização de exposições com objectivos comerciais ou de
publicidade; patrocínio publicitário de competições desportivas e artísticas; organização e direcção de feiras comerciais, relações públicas,
contabilidade, facturação, perícias de negócios, escritórios de colocação, verificação de contas, serviços de subscrição a jornais para terceiros,
serviços de revistas de prensa, relocação para empresas, redacção de textos publicitários, procura de mercados, previsões económicas, estabelecimento de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, contratação de pessoal, análise de preço de custo, reprodução de documentos, recolha
de dados num ficheiro central, informações e conselhos comerciais para consumidores. Gestão administrativa de sítios internet e intranet no
domínio da gestão e da supervisão dos consumos de energias e fluidos para um património imobiliário. Serviços de organização logística da
recolha, do transporte, da armazenagem, da repartição e do tratamento de todo o tipo de desperdícios de origem municipal ou industrial, ou
seja, a gestão de ficheiros informáticos, serviços de entrada de dados informáticos e de compilação destes dados nestes ficheiros informáticos;
serviços de informações comerciais e publicitárias perto dos utilizadores; certificação e conformidade dos referidos serviços segundo os términos do Seguro Qualidade, ou seja, serviço de controlo de qualidade. Constituição e gestão de ficheiros de utilizadores dos serviços da recolha,
transporte, armazenagem, repartição e valorização de todo tipo de desperdícios domésticos e/ou industriais. Promoção para terceiros de venda
de embalagens homologadas ou de material de recolha de desperdícios de actividades de cuidados. Tratamento administrativo de pedidos de
compras; organização de compras colectivas, ou seja, serviços de abastecimento para terceiros; conclusão de contratos de compra e de venda
por conta de terceiros; gestão de ficheiros informáticos no campo da gestão de desperdícios de actividades de cuidados. CLASSE 36: Seguros;
negócios monetários; negócios imobiliários; avaliações imobiliárias; gerência de bens imobiliários; serviços de financiamento; análise financeira; constituição ou investimentos de capitais; consulta em matéria financeira; avaliações financeiras (seguros, bancas, imobiliário); colocação de fundos. CLASSE 37: Serviços de reparação e de manutenção de aparelhos de tratamento de fluidos e líquidos; serviços de manutenção
e mantimento das redes de canalizações, serviços de reabilitação de aquedutos ou das condutas de distribuição de água, serviços de construção
de obras de saneamento, de colectores de águas usadas, de obras de descontaminação pluvial, de obras de protecção contra as inundações, serviços de renovação das estações de bombagem, melhoras às obras existentes para a segurança e a qualidade da alimentação de água, serviços
de construção de estações de tratamento de águas (água potável, águas residuais urbanas e industriais, águas pluviais); serviços de realização
de condutas de água e de plantas de tratamento da água, perfuração de poços, construção, instalação e reparação de dispositivos de irrigação;
renovação e manutenção de edifícios, imóveis, reabilitação de sítios, de edifícios, de armazéns, serviços de acondicionamentos prediais; obras
de restauração e de reabilitação de sítios degradados (limpeza e reconstrução); serviços de manutenção e de limpeza de edifícios, de locais, do
solo (renovação de fachadas); desinfecção, desratização, desinsectização; serviços de limpeza de edifícios, de edifícios urbanos, obras de arte,
obras subterrâneas, de equipamentos rodoviários, de sítios, de locais industriais (superfícies exteriores e limpeza), serviços de limpeza de canalizações de água, de instalações industriais, serviços de limpeza de alta pressão de obras subterrâneas, serviços de limpeza da via pública; serviços de manutenção e mantimento de edifícios, de construções, de estradas, de equipamentos urbanos; serviços de reparação e de manutenção
de instalações, de aparelhos
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, de centros e de unidades de armazenagem de desperdícios e de lixo, de centros, de instalações, de aparelhos e de unidades de reciclagem, de
tratamento, de valorização, de destruição de desperdícios e do lixo; serviços de limpeza dos desperdícios e dolixo, de manutenção e renovação
das redes de saneamento industriais e urbanas; serviços de reabilitação das redes de saneamento industriais e urbanas. Classe 38: Telecomunicação; informações em matéria de telecomunicação; comunicações por terminais de ordenadores ou por rede de fibras ópticas; comunicações
radiofónicas ou telefónicas; serviços de afixação electrónica (telecomunicações); conexão por telecomunicações a uma rede informática mundial; locação de aparelhos de telecomunicação; serviços de teleconferências; serviços de mensagens electrónicas; locação de tempo de acesso a
redes informáticas mundiais. Comunicações radiofónicas entre contadores de fluidos e um receptor centralizado que transmite as informações
a uma banca de dados. Transmissão de informações de consumo, de monitorização, de seguimento e de tarifas por comunicação radiofónica
desde os contadores até uma banca de dados de dados centralizada. Serviços de informação relativos à gestão da recolha, do transporte e do
tratamento des desperdícios de actividade de cuidados. Comunicação por terminais de ordenadores, gestão de ficheiros informáticos e fornecimento de acesso a bancas de dados no domínio da gestão dos desperdícios de actividade de cuidados. Difusão (transmissão) de anúncios e de
alertas para a população em matéria de segurança. Classe 39: Serviços de abastecimentos de águas, de distribuição das águas, serviços de recolha de águas usadas urbanas ou industriais, das lamas; serviços de recolha, de transporte, de triagem, de descarga e de armazenagem de materiais úteis ou de desperdícios urbanos, industriais e radioactivos, de desperdícios sólidos ou líquidos, de gorduras industriais, de papeis de escritórios, serviços de recolha, de transporte, de agrupamento, de triagem, de identificação, de acondicionamento e reacondicionamento
(armazenagem) dos desperdícios de qualquer natureza e em particular de desperdícios urbanos, domésticos, industriais, industriais, industrias
correntes e especiais, hospitalares, agrícolas, hortícolas, silvícolas, perigosos, sólidos e líquidos, serviços de descarga e de armazenagem de
matérias úteis, de desperdícios, de produtos perigosos ou perecíveis; serviços de armazenagem dos desperdícios em descarga; transporte, embalagem e armazenagem de fertilizantes, de correctivos orgânicos, de compostos e suportes de cultivos; serviços de informação relativos à
gestão da colecta, do transporte e do tratamento dos desperdícios de actividade de cuidados. Classe 40: Serviços de tratamento e de transformação dos desperdícios produzidos por particulares, colectividades e empresas (públicas ou privadas), dos desperdícios correntes, especiais, sólidos, líquidos, perigosos e informações nestes domínios; serviços de purificação e de regeneração dos desperdícios; serviços de reciclagem do
lixo e dos desperdícios, serviços de compostagem do lixo de dos desperdícios; serviços de valorização (tratamento de materiais) dos desperdícios industriais, domésticos hospitalares especiais correntes, das colectividades, das empresas (públicas ou privadas), serviços de valorização
(tratamento de materiais) energética e biológica do lixo e dos desperdícios; serviços de descontaminação dos solos; serviços de reabilitação dos
solos e dos sítios degradados (descontaminação); serviços de destruição do lixo e dos desperdícios, serviços de incineração do lixo e dos desperdícios, serviços de eliminação dos desperdícios industriais tóxicos, dos desperdícios industriais, domésticos, hospitalares, correntes e especiais não tóxicos; serviços de tratamento da água, serviços de tratamentos das águas por introdução de reactivo, em particular nas águas destinadas ao consumo humano ou animal e nas águas para o uso industrial, serviços de saneamento e de tratamento das águas residuais industriais,
serviços de produção de água, tratamento de materiais ou seja resíduos e desperdícios procedentes do tratamento da água; transformação de
produtos agrícolas de origem vegetal ou animal para elaborar fertilizantes, compostos e suportes de cultivos, serviços de limpeza de desperdícios e lixos. Classe 41: Educação; formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; informações ema matéria de entretenimento
ou educação; publicação de livros; produção de filmes sobre cassetes vídeo; organização de concursos (educação ou entretenimento); organização e manejo de colóquios, conferências ou congressos; organização de exposições com propósitos culturais ou educativos; publicação electrónica de livros e de periódicos em linha, micro-edição. Classe 42: Serviços de controlo da qualidade da água, serviços de pesquisa cientifica e
industri9al relacionados com a protecção do meio ambiente, serviços de pesquisa em laboratório nos domínios da água, do tratamento e da
purificação da água, serviços de análise química, de pesquisa em química, de consulta profissional, de estudo de projectos técnicos, de obras
de engenheiros e de obras da engenharia (não para a construção) nos domínios da água e do tratamento da água, perícias no domínios do tratamento da água e dos efluentes, serviços de pesquisa em laboratório nos domínios do tratamento de desperdícios industriais, domésticos, hospitalares e especiais, lixo, lamas, cinzas, da valorização de desperdícios industriais; domésticos, hospitalares, serviços de pesquisa em bacteriologia, perícias no domínio dos desperdícios industriais, domésticos, hospitalares e especiais, das lamas e das cinzas de estações tanto urbanas
como industriais, programação para ordenadores, serviços informáticos, ou seja a elaboração, concepção e actualização de softwares e de programas informáticos, consultas e conselhos técnicos em matéria de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos no domínio da informática,
locação de ordenadores, concepção de sistema informáticos e de telecomunicação, serviços de pesquisa cientifica e industrial para o aperfeiçoamento e a avaliação das performances de procedimentos e de produtos de tratamento físico-química das águas, estudos científicos e técnicos
para o aperfeiçoamento e a avaliação das performances de exploração de instalações de tratamento de água potável ou industrial, de tratamento
de águas residuais, domésticas ou industriais assim como de tratamento de fluidos e de lamas físico-químicas ou biológicas, auditorias técnicas
(obras de engenheiros) relativas a estes procedimentos equipamentos e a todos os outros tipos de tratamentos de fluidos, incluído no domínio
dos procedimentos industriais; serviços de centros de pesquisa técnica, nos domínios da recolha, do transporte, do tratamento, da limpeza, da
armazenagem, do saneamento, da valorização, da eliminação de desperdícios e de lixo; perícias (obras de engenheiros) no domínio dos desperdícios e do lixo; serviços de pesquisa cientifica e industrial abrangendo a protecção do meio para recolha, o transporte, o tratamento, a limpeza,
a armazenagem, a valorização de desperdícios e do lixo; serviços de engenharia, de estudos de projectos técnicos, de obras de engenheiros nos
domínios da concepção e da construção de centros e de unidades industriais e urbanas de recolha, de triagem, de armazenagem, de tratamento,
de valorização e de destruição de desperdícios e de lixo; serviços de prevenção das contaminações do ar, da água e sonora; consulta sobre a
protecção do meio ambiente, planificação em matéria de urbanismo, de industrialização de valorização dos recursos naturais, informações em
mateira de pesquisa na protecção do meio ambiente, serviços de estudo (obra de engenheiros) das implicações das implicações económicas,
sociais e sobre o meio ambiente das operações de urbanismo, de industrialização e de exploração ou da valorização dos recursos naturais, em
particular da água; análises de solos; engenharia agrícola, hortícola, vitícola, arborícola e silvícola. Controlo da qualidade da água, do ar, dos
solos. Obras de engenheiros no domínio dos sistemas de informações industriais (automatismo, controlo, mando e gestão técnica centralizada,
sistemas de toma de decisões, sistema de gestão dos dados de exploração). Estudos de projectos técnicos, análises, avaliações, estimações,
pesquisas, conselho técnico nos domínios tecnológicos, marítimos, costeiros, portuários, da energia, do acondicionamento durável, do meio
ambiente, do clima, da meteorologia, da gestão dos desperdícios industriais e domésticos, da água, da luta contra as inundações, da hidrogeologia, do acondicionamento de zonas húmidos, dos transportes públicos, das telecomunicações, da engenharia civil e da engenharia urbana; certificação e conformidade dos referidos serviços com os términos da garantia da qualidade ou seja serviços de controle da qualidade.
Classe 45: Serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos.
Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 15/4199885, efetuado na França em 28
de Julho de 2015.
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SERRA TEMPERO
Marca nº 00003021/2016/ME/MP
Classes 29
Requerente MANUEL SERRA, S.A.,
País de Origem Portugal
Residência Rua José Ramos Maia, 301, Zona Industrial da
Varziela, 4480-628 Árvore, Portugal
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19/02/16
Produtos/Serviços Óleos comestíveis; gorduras comestíveis; azeite

Marca nº 00003022/2016/ME/MS
Classes 41
Requerente OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA
País de Origem Portugal
Residência Rua 1º de Maio, Nºs 101 A 103, Lisboa,
Portugal
Atividade Comercial
Data do pedido 19/02/16
Produtos/Serviços Serviço de Artistas de Espectáculos.

Marca nº 00003023/2016/MN/MP

Marca nº 00003026/2012/ME/MP
Classes 29

Classes 33
Requerente Oliveira & Oliveira, (Sociedade Unipessoal), Lda.
País de Origem Cabo Verde

Requerente FRIESLAND BRANDS BV.
País de Origem Holanda
Residência Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort,
Holanda

Residência Chã de Monte Sossego, São Vicente.
Atividade Industrial e Comercial

Data do pedido 16/02/2016
Produtos/Serviços Classe 33: Rum (grog), grog, grog (extra especial),
Rum liquer (pontche), pontche, mel, rum grog

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14/11/2012
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 29: leite e produtos lácteos, em especial bebidas de leite e
de leite em pó, com ou sem aromas e /ou aditivos alimentares e
/ou vitaminas, bem como os produtos acima descritos na forma
solúvel, para preparar essas bebidas; leite evaporado e leite condensado adoçado ou sem adição de açúcar, natas, leite esterilizado, leite desnatado, queijo, iogurte, bebidas à base de iogurte,
substitutos para as natas ou leite para uso no café; branqueador
de café; sobremesas e mousses (não incluídas em outras classes).

(extra especial)

Marca nº 00003029/2016/ME/MP

Reivindicação de Cores: Reivindicação das cor es: azul e
branco

Classes 25
Requerente PAULOPEREIRA EU, UNIPESSOAL, LDA.

País de Origem Portugal
Residência Rua Ary dos Santos, nº 6, Vale Fetal, Charneca da
Caparica, Portugal
Marca nº 00003031/2016/MN/MP&S
Classes 25 e 41

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17/02/2016

Requerente Ivanilda da Luz Leite e Marize Marlice
Rodrigues
País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Cabo Verde.

Produtos/Serviços Classe 25: Artigos de vestuário.

Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 18/02/2016
Produtos/Serviços Vestuário e chapelaria (classe 25). Formação, divertimento e atividades culturais
(classe 41).
Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Roxo e Preto
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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FLOXALIN

SERRATA

Marca nº 00003033/2016/MN/MP

Marca nº 00003032/2016/ME/MP
Classes 29

Classes 5
Requerente Laboratórios Inpharma- Industria Farma-

Requerente MANUEL SERRA, S.A.

cêutica, SA

País de Origem Portugal
Residência Rua José Ramos Maia, 301, Zona Industrial da
Varziela, 4480-628 ÁRVORE, Portugal.

País de Origem Cabo Verde
Residência Zona industrial de Tira Chapéu - Praia
Atividade Industrial

Atividade Industrial e Comercial.
Data do pedido 19/02/2016
Produtos/Serviços Óleos comestíveis; gorduras comestíveis; azeite
comestível (classe 29).

Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Tratamento de doenças, administradas aos
Humanos

ZOLTIN
Publicação de Pedidos

Marca nº 00003034/2016/MN/MP
Classes 5
Requerente Laboratórios Inpharma- Industria

Marca nº 00003035/2016/ME/MP

Farmacêutica, SA

Classes 09
Requerente BBK COMMUNICATION TECHNOLOGY CO.,
LTD.

Residência Zona industrial de Tira Chapéu - Praia
Atividade Industrial

País de Origem CHINA
Residência 255#, BBK ROAD,

País de Origem Cabo Verde

WUSHA,

CHANG´NA,

Data do pedido 19/01/2016
Produtos/Serviços Classe 05: Tratamento de doenças, administradas aos Humanos

DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 28/01/2016
Produtos/Serviços Classe 09: Computadores; programas de computador (download de software); computadores Tablet;

Marca nº 00003046/2016/MN/MP
Classes 25

telefones; telemóveis; smartphones; auriculares;
baterias eléctricas; aparelhos intercomunicadores;

Requerente LI YING
País de Origem Cabo Verde

instrumentos de navegação.

Residência Assomada, Ilha de Santiago, Cabo Verde

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17/03/2016
Produtos/Serviços Classe 25: vestuário, calçado, chapelaria.
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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

2
RETIFICAÇÃO DE PEDIDOS
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Marca n.º 00001472/2009/ME/MP

Retificação da marca nº 00001472/2009/ME/MP – ZOOMLION – em nome

da requerente Changsha Zoomliom Heavy Industry Science & Technology Development Co., Ltd de nacionalidade Chinesa, com a residência em 361 Yinpen Road

ZOOMLION

(South), Changsha, Hunan Province, China, Publicado no 2º BPI, na parte relativa
– Ao sinal da marca.

Marca n.º 00001642/2012/ME/MP

Retificação da marca nº 00001642/2012/ME/MP —

em nome da

requerente REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, de nacionalidade Inglesa,
com residência em 4th Floor, 11/12 Pall Mall, London SW1Y 5 LU, United
Kingdom, Publicado no 3º BPI, na parte relativa — ao sinal da marca.

Marca n.º 00001875/2012/ME/MP

Retificação da marca nº 00001875/2012/ME/MP – ATE CERAMIC (DEVICE) –
em nome da requerente CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG., de nacionalidade ALEMÃ, com a residência em Guerickestrabe 7, D-60488, Frankfurt, Germa-

Marca n.º 00002790/2015/ME/MP&S

Retificação da marca nº 00002790/2015/ME/MP&S – VENDITO – em nome da
requerente AIH Subholding Nr. 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co, KG., de nacio-

VENDITO

nalidade ALEMÃ, com a residência em Johannisstr. 20, 10117, Berlim, Alemanha,

Marca n.º 00002795/2015/ME/MP&S

Retificação da marca nº 00002795/2015/ME/MP&S – COVESTRO Logo 1 Black

Publicado no 5º BPI, na parte relativa – Ao nome do Requerente.

& White – em nome da requerente Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft., de
nacionalidade ALEMÃ, com a residência em Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373,
Leverkusen, Germany., Publicado no 6º BPI, na parte relativa – A morada do Titular da marca

Marca n.º 00002796/2015/ME/MP&S

Retificação da marca nº 00002796/2015/ME/MP&S – COVESTRO Logo 2 Colour
– em nome da requerente Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft., de nacionali-

dade ALEMÃ, com a residência em Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373, Leverkusen,
Germany., Publicado no 6º BPI, na parte relativa – A morada do Titular da marca

Marca n.º 00002804/2015/ME/MP&S

Retificação da marca nº 00002804/2015/ME/MP&S – COVESTRO – em nome da
requerente Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft., de nacionalidade ALEMÃ,
com a residência em Kaiser-Wilhelm-Allee 60, 51373, Leverkusen, Germany.,

COVESTRO

Publicado no 6º BPI, na parte relativa – A morada do Titular da marca
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Marca n.º 00002893/2015/ME/MS

Retificação da marca nº 00002893/2015/ME/MS– DPD GROUP DEVICE – em

nome da requerente DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, de nacionalidade ALEMÃ, com a residência em Wailandtstr. 1, D-63741 Aschaffenburg,
Germany., Publicado no 6º BPI, na parte relativa – A reivindicação de cores –

Retificação de Pedidos

Vermelho, Preto e cinzentox
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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 Código da Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a
Classificação Internacional das Marcas.
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AVERBAMENTOS

3
AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO
ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS
 ALTERAÇÃO ENDEREÇO
 ALTERAÇÃO NACIONALIDADE
 ALTERAÇÃO NOME TITULAR
 ALTERAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS
LICENÇA EXPLORAÇÃO
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AVERBAMENTOS DE
TRANSMISSÃO
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N.º Marca

Marca

Classes

00575/2010/ME/MP

ADAM

12

00728/2008/ME/MP

ASTRA

12

000868/2006/ME/MP

PACIFICO

32

001252/2011/ME/MP

MOKKA

12, 27,28

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: OPEL EISENACH GMBH, COM SEDE EM ADAM-OPELSTRAΒE 100, 99817, EISENACH – ALEMANHA;
PARA: ADAM OPEL AG, SOCIEDADE COMERCIAL DE DIREITO ALEMÃO, COM SEDE EM BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALEMANHA .
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: OPEL EISENACH GMBH, COM SEDE EM ADAM-OPELSTRAΒE 100, 99817, EISENACH – ALEMANHA;
PARA: ADAM OPEL AG, SOCIEDADE COMERCIAL DE DIREI-

TO ALEMÃO, COM SEDE EM BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALEMANHA
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: CERVECERÍA DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE C.V.,
PARA: MODELO BRANDS DEL PACÍFICO, S. DE R.L. DE CV.,

Averbamentos

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: OPEL EISENACH GMBH, COM SEDE EM ADAM-OPELSTRAΒE 100, 99817, EISENACH – ALEMANHA;
PARA: ADAM OPEL AG, SOCIEDADE COMERCIAL DE DIREITO ALEMÃO, COM SEDE EM BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALEMANHA
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: OPEL EISENACH GMBH, COM SEDE EM ADAM-OPELSTRAΒE 100, 99817, EISENACH – ALEMANHA;
PARA: ADAM OPEL AG, SOCIEDADE COMERCIAL DE DIREI-

001184/2009/ME/MP

12

TO ALEMÃO, COM SEDE EM BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALEMANHA
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: CAFÉS DE CABO VERDE – INDUSTRIA TORREFACTORA, LDA. – PRAIA – CABO VERDE
001051/2006/MN/MP

PARA: BEM SERVIR, LDA. – PRAIA – CABO VERDE

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE:
DE: OPEL EISENACH GMBH, COM SEDE EM ADAM-OPEL001230/2011/ME/MP

STRAΒE 100, 99817, EISENACH – ALEMANHA;
PARA: ADAM OPEL AG, SOCIEDADE COMERCIAL DE DIREITO ALEMÃO, COM SEDE EM BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALEMANHA
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N.º Marca

Marca

1391/2008/ME/MP

JOI

Classes

AVERBAMENTO DA CESSÃO DA MARCA:
DE: SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJ AS E BEBIDAS
S.A.;

32

AVERBAMENTOS DE
TRANSMISSÃO

PARA: SCHWEPPES INTERNATIONAL LIMITED.
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ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO
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Marca

N.º Marca

Classes

659/2008/ME/MS

NATIONAL CAR
RENTAL

39

660/2008/ME/MS

ALAMO

39

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO:
DE: 6929 Nor th Lakewood Avenue, Suite 100, Tulsa,
Oklahoma 74117 – 1808, Estados Unidos da América
PARA: 600 Cor por ate Par k Dr ive, St. Louis, Missour i
63105, United States of America.
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO:
DE: 6929 Nor th Lakewood Avenue, Suite 100, Tulsa,
Oklahoma 74117 – 1808, Estados Unidos da América
PARA: 600 Cor por ate Par k Dr ive, St. Louis, Missour i

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO:
DE: 6929 North Lakewood Avenue, Suite 100, Tulsa,
Oklahoma 74117 – 1808, Estados Unidos da América

661/2008/ME/MS

PARA: 600 Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri

63105, United States of America.

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

48

39

ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO

63105, United States of America.

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO NACIONALIDADE
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Marca

N.º Marca

Classes

2889/2015/ME/MP

12

ALTERAÇÃO DA NACIONALIDADE:

DE: CHINA

ALTERAÇÃO NACIONALIDADE

PARA: TAIWAN
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ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO NOME TITULAR
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Marca

N.º Marca

Classes

983/2006/ME/MP

33

984/2006/ME/MP

33

ALTERAÇÃO DO NOME TITULAR:
DE: CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY ., LTD
PARA: CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., LTD

ALTERAÇÃO DO NOME TITULAR:

DE: CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY
., LTD

ALTERAÇÃO DO NOME DO TITULAR:

DE: Kayaba Industr y CO., Ltd.(Kayaba Kogyo Kabushiki Kaisha)

KAYABA

PARA: KYB CORPORATION
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ALTERAÇÃO NOME TITULAR
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ALTERAÇÃO DOS
PEDIDOS
ALTERAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS
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Marca

N.º Marca

Classes

100 PIPERS

00002271/2013/ME/MP

33

ALTERAÇÃO DOS PRODUTOS DA CLASSE 33,
DE: BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCEPTO CERVEJAS). (CLASSE 33)
PARA: BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCEPTO CERVEJAS, VINHOS, VINHOS ESPUMANTES, CHAMPANHES, BEBIDAS À BASE DE VINHO, BEBIDAS
ESPUMANTES À BASE DE VINHO E CHAMPA-

ALTERAÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS

NHES À BASE DE VINHO). (CLASSE 33)
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LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
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LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
00002273/2013/ME/MP:

DA

MARCA

Marca

Classes

CHIVAS

33

CHIVAS REGAL

33

CLAN
CAMPBELL

33

Nº

De:
- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domicílio em
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland United Kingdom;
Para:
- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio em 111113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United Kingdom.
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO
00002274/2013/ME/MP:

DA

MARCA

Nº

De:
- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domicílio em
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland United Kingdom;
Para:
- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio em 111113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United Kingdom.
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MARCA Nº
00002276/2013/ME/MP:
De:
- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domicílio em
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland United Kingdom;
Para:
- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio em 111113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United Kingdom.
LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MARCA Nº
00002278/2013/ME/MP:
De:
- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domicílio em
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland United Kingdom;
Para:
- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio em 111113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United Kingdom.

ROYAL SALUTE

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO DA MARCA Nº
00002279/2013/ME/MP:
De:
- CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED, com domicílio em
111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, Scotland United Kingdom;
Para:
- CHIVAS BROTHERS LIMITED, com domicílio em 111113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, United Kingdom.

STRATHISLA

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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33

33

LICENÇA DE EXPLORAÇÃO

7ºBPI

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PEDIDOS DE
DESISTÊNCIA

4
PEDIDOS DE DESISTÊNCIA

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PEDIDOS DE
DESISTÊNCIA

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Marca

Classe

Requerente

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00001443/2011/ME/MP –
MARLBORO DIFFERENCE BRING
US TOGETHER - em nome do Philip
Morris Brands SÀRL.

MARLBORO DIFFERENCE
BRING US TOGETHER

34

Philip Morris Brands SÀRL

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00001459/2011/ME/MP –
MARLBORO SWITCH IT ON - em
nome do Philip Morris Brands SÀRL.

MARLBORO SWITCH IT ON

34

Philip Morris Brands SÀRL

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00001694/2008/ME/MP –
GOLD SLEEK - em nome do Philip
Morris Brands SÀRL.

GOLD SLEEK

34

Philip Morris Brands SÀRL

39

New Livingston S.p.A.

43

New Livingston S.p.A.

5

GLAXO GROUP LIMITED

DESISTÊNCIA

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00001912/2012/ME/MS –
SEAGULL DEVICE - em nome da
NEW LIVINGSTON S.p.A.

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00001920/2012/ME/MS –
LIVINGSTON – em nome da New
Livingston S.p.A

Desistência do pedido de registo da
Marca nº 00002292/2007/ME/MP –
em nome da GLAXO GROUP LIMITED.

LIVINGSTON

DUOSYN

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

59

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PEDIDO

INDEFERIMENTO
PEDIDO

NÃO

EXAME FORMAL

NÃO

IRREGULARIDADES
FORMAIS?

SIM

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

REGULARIZAÇÃO DO
PEDIDO?

NÃO

PUBLICAÇÃO BPI

SIM

EXAME DE FUNDO

OPOSIÇÃO?

SIM

RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE?

SIM

RECUSA PEDIDO

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA
(OFICIOSOS)?

NÃO

SIM

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

NÃO

CONCESSSÃO DO
REGISTO
NÃO

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

MAN TÉM OS
FUNDAMENTOS DE
RECUSA?

PUBLICAÇÃO DESP ACHO
BPI
NÃO

RECUSA DEFINITIVA

SIM

ETAP A RE-EXAME

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CONCESSÃO DE TÍTULOS

5
CONCESSÃO DE TÍTULOS DE PROPRIEDADE
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS
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7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 0000477/2007/ME/MS

N.º Pedido: 0000486/2007/ME/MS

Marca: STYLIZED H DESIGN

Marca: HILTON

Classe: 43

Classe: 43

Titular: HILTON WORLDWIDE

Titular: HILTON WORLDWIDE

HOLD-ING LLP

HOLD-ING LLP

HILTON

Data do pedido: 26/12/2007
Publicação: B.O 01/01/2010

Publicação: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

N.º Pedido: 0000978/2007/ME/MP

N.º Pedido: 00001191/2009/ME/MP

Marca: SG VENTIL

Marca: TOYOKALON

Classe: 34

Classe: 17, 26
Titular: Denki Kagaku Kogyo Kabushi-

Titular: Philip Mor r is Pr oducts, S.A.

ki Kaisha

Data do pedido: 03/04/2007

Data do pedido: 16/09/2009

Publicação: B.O 01/10/2010

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 03/08/2015

Data de Concessão: 03/09/2013

País de Origem: Suiça

País de Origem: J apão

N.º Pedido: 00001192/2009/ME/MS

N.º Pedido: 00001193/2009/ME/MP

Marca: TRAVELPORT

Marca: TRICEF

Classe: 39, 42, 43

Classe: 05

Titular: Tr avelpor t Inc.

TRAVELPORT

Titular: Astellas Phar ma Inc.

Data do pedido: 18/03/2009

TRICEF

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

TUDOR

Data do pedido: 12/08/2009

País de Origem: Estados Unidos da

Data de Concessão: 05/08/2015

América

País de Origem: J apão

N.º Pedido: 00001194/2010/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001195/2010/ME/MP

Marca: TUDOR

Marca: VIKING

Classe: 14, 35, 37

Classe: 29, 30

Titular: Montr es Tudor , S.A.

Titular: Wilmar Inter national Limited

VIKING

Data do pedido: 18/08/2010

Data do pedido: 03/06/2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 24/11/2015

Data de Concessão: 24/11/2015

País de Origem: Suíça

País de Origem: Singapur a

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Concessão de Títulos

SG VENTIL

Data do pedido: 26/12/2007

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Concessão de Títulos

YOGURELLO

NATURA BISSÉ

N.º Pedido: 00001202/2008/ME/MP

N.º Pedido: 00001217/2011/ME/MP&S

Marca: YOGURELLO

Marca: UD

Classe: 29, 32

Classe: 07, 12 , 36

Titular: Glor ia S.A.

Titular: UD Tr ucks Cor por ation

Data do pedido: 11/07/2008

Data do pedido: 04/01//2011

Publicação: 1º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Per ú

País de Origem: J apão

N.º Pedido: 00001218/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001219/2011/ME/MP

Marca: GREENCELL

Marca: ECOCELL

Classe: 13

Classe: 13

Titular: Companhia Nitr o Quimica

Titular: Companhia Nitr o Quimica

Brasileira

Brasileira

Data do pedido: 20/04//2011

Data do pedido: 20/04//2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Br asil

País de Origem: Br asil

N.º Pedido: 00001220/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001221/2011/ME/MS

Marca: FURONGWANG & device

Marca: BOOKING.COM & Device in

Classe: 34

colour

Titular: China Tobacco Hunan Industr i-

Classe: 35

al Co., Ltd.

Titular: Booking.com B.V.

Data do pedido: 20/04//2011

Data do pedido: 13/04//2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: China

País de Origem: Holanda

N.º Pedido: 00001222/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001223/2011/ME/MP

Marca: NATURA BISSÉ

Marca: NOEL

Classe: 03

Classe: 29

Titular: Natur a Bissé Inter nacional S. A.

Titular: Noel Alimentar ia, S.A.U.

NOEL

Data do pedido: 06/04//2011

Data do pedido: 06/04//2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Espanha

País de Origem: Espanha

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00001224/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001225/2011/ME/MP&S

Marca: NORVIR

Marca: HINO NEW LOGO
Classe: 12, 37

Classe: 05

Titular: HINO J IDOSHA KABUSHI-

Titular: AbbVie INC.

NORVIR

KI KAISHA ( ALSO TRADING as HI-

Data do pedido: 02/02//2011

NO MOTORS LDA.)

Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 08/02//2011

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação: 2º BPI

País de Origem: Estados Unidos de

Data de Concessão: 13/08/2013
País de Origem: J apão

América

N.º Pedido: 00001226/2011/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001227/2011/ME/MP

Marca: HINO TOP MARK DEVICE

Marca: Havana Club logo in colour

Classe: 12, 37
Classe: 33

Titular: HINO J IDOSHA KABUSHIKI
KAISHA ( ALSO TRADING as HINO

Titular: Havana Club Holding, S.A.

MOTORS LDA.)

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 08/02//2011
Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI
Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: J apão

País de Origem: Luxembur go

N.º Pedido: 00001235/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001272/2011/ME/MP&S

Marca: DANOSA

Marca: INTERCEMENT

Classe: 19

Classe: 19, 35, 37

Titular: Der ivados Asfálticos Nor maliINTERCEMENT

zados, S.A.

Titular: INTERCEMENT BRASIL S.A
Data do pedido: 31/01/2011

Data do pedido: 13/07/2010
Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

País de Origem: Espanha

País de Origem: Br asil

N.º Pedido: 00001273/2011/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001398/2011/ME/MS
Marca: DOUBLETREE BY HILTON

Marca: INTERCEMENT LOGO
Classe: 19, 35, 37

Classe: 43

Titular: INTERCEMENT BRASIL S.A.
Data do pedido: 31/01/2011

DOUBLETREE
BY HILTON

Titular: HILTON WORLDWIDE
HOLDING LLP

Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 14/03/2011

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação: 2º BPI
Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Br asil

País de Origem: Inglater r a

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Concessão de Títulos

7ºBPI

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00001399/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001400/2011/ME/MS

Marca: DOUBLETREE BY HILTON

Marca: EMBASSY SUITES BY

W / TREE DESIGN

HILTON DESIGN

Classe: 43

Classe: 43

Titular:

Concessão de Títulos

EMBASSY
SUITES BY
HILTON

HILTON

WORLDWIDE

Titular:

HILTON

WORLDWIDE

HOLDING LLP

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 14/03/2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

N.º Pedido: 00001401/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001402/2011/ME/MS

Marca: EMBASSY SUITES BY

Marca: HILTON GARDEN INN DE-

HILTON

SIGN

Classe: 43

Classe: 43

Titular:

HILTON

WORLDWIDE

Titular:

HILTON

WORLDWIDE

HOLDING LLP

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 14/03/2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

N.º Pedido: 00001403/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001404/2011/ME/MS

Marca: HAMPTON BY HILTON DE-

Marca: HAMPTON BY HILTON

SIGN

Classe: 43

Classe: 43
Titular: HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

HAMPTON BY
HILTON

Titular:

HILTON

WORLDWIDE

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 14/03/2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

N.º Pedido: 00001405/2011/ME/MS
Marca:

HOMEWOOD

SUITES

N.º Pedido: 00001406/2011/ME/MS
BY

Marca: : HOMEWOOD SUITES BY

HILTON DESIGN

HILTON

Classe: 43

Classe: 43

Titular: HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

HOMEWOOD
SUITES BY
HILTON

Titular:

HILTON

WORLDWIDE

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 14/03/2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00001407/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001408/2011/ME/MS

Marca: HOME2 SUITES BY HILTON

Marca: HOME2 SUITES BY HILTON DESIGN

Classe: 43

HOME2
SUITES BY
HILTON

Titular:

HILTON

Classe: 43

WORLDWIDE

Titular:

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI
Data de Concessão: 10/09/2013
País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Inglater r a

NN.º Pedido: 00001411/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001412/2011/ME/MS

Marca: WALDORF ASTORIA

Marca: WALDORF ASTORIA DESIGN

Classe: 43
Titular:

HILTON

Classe: 43

WORLDWIDE

Titular:

HOLDING LLP

HILTON

WORLDWIDE

HOLDING LLP

Data do pedido: 14/03/2011
Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 14/03/2011

Data de Concessão: 10/09/2013

Publicação: 2º BPI

País de Origem: Inglater r a

Data de Concessão: 10/09/2013

N.º Pedido: 00001415/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001438/2010/ME/MP&S

Marca: HILTON GARDEN INN

Marca: BE (estilizada)

Classe: 43

Classe:34 e 41

Titular: HILTON WORLDWIDE HOL-

HILTON
GARDEN INN

WORLDWIDE

Data do pedido: 14/03/2011

Data de Concessão: 10/09/2013

WALDORF
ASTORIA

HILTON

HOLDING LLP

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

DING LLP

SÀRL.

Data do pedido: 14/03/2011

Data do pedido: 06/04/2010

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

País de Origem: Inglater r a

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001439/2010/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001440/2011/ME/MP

Marca: MSCAPE

Marca: BEYOND

Classe: 16, 34 e 41

Classe:34

Titular: PHILIP MORRIS

BRANDS,

SÀRL.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

BEYOND

Data do pedido: 06/07/2010

SÀRL.
Data do pedido: 17/05/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Concessão de Títulos

7ºBPI

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001441/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001442/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO WHERE

Marca: MARLBORO EXPERIENCE

SMOOTH TASTE BEGINS

A WORLD OF FRESH TASTE

MARLBORO EXPERIENCE
A WORLD OF
FRESH TASTE

Classe:34

MARLBORO
WHERE SMOOTH Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,
TASTE BEGINS
SÀRL.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,
SÀRL.

Data do pedido: 06/01/2011

Data do pedido: 06/01/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001444/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001445/2011/ME/MP

Marca: TBS (estilizada)

Marca: MARLBORO BLUE ICE LA-

Classe: 34

BEL (Color)
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 01/03/2011

Concessão de Títulos

Classe: 34

Data do pedido: 01/03/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001446/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001449/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO ICE BLAST LA-

Marca: GOLD ADVANCE

BEL

Classe: 34

Classe:34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

GOLD ADVANCE

SÀRL.

SÀRL.
Data do pedido: 04/04/2011

Data do pedido: 01/03/2011
Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão:13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001450/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001452/2010/ME/MP

Marca: Mar lbor o Flavor Code label

Marca: SOFTAROMA

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 04/04/2011

Data do pedido: 29/11/2010

Publicação: 3º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013
Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001453/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001454/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO LABEL

Marca: MARLBORO LIGHTS LA-

Classe: 34

BEL
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 29/11/2010

Data do pedido: 29/11/2010

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001455/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001456/2011/ME/MP

Marca: SHINE LOGO ( in color )

Marca: MARLBORO TURN UP THE

Classe: 34 e 41

COOL

Requerente: PHILIP MORRIS

MARLBORO
TURN UP THE
COOL

BRANDS, SÀRL.
Data do pedido: 29/11/2010

SÀRL.

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001457/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001458/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO TRUE FLAVOR

Marca: MARLBORO FREEDOM TO

Classe: 34

ENJOY

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Classe: 34

SÀRL.

MARLBORO
FREEDOM
TO ENJOY

Data do pedido: 06/01/2011
Publicação: 2ºBPI
Data de Concessão: 13/08/2013

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,
SÀRL.
Data do pedido: 06/01/2011
Publicação: 2ºBPI
Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001460/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001462/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO A WORLD OF

Marca: MARLBORO GOLD AC-

SMOOTH CHOICES

CENT LABEL

Classe: 34

MARLBORO A
WORLD OF
SMOOTH
CHOICES

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Data do pedido: 06/01/2011

Publicação: 2ºBPI

MARLBORO
TRUE FLAVOR

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 06/01/2011

Data do pedido: 20/07/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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7ºBPI

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001463/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001465/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO w/ Roofline

Marca: GOLD ACCENT

(sideways) device

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

GOLD ACCENT

SÀRL.

Data do pedido: 20/07/2011

Data do pedido: 20/07/2011

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013
Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001466/2008/ME/MP

N.º Pedido: 00001467/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO GOLD SYNC

Marca: MARLBORO CORE FLA-

Classe: 34

VOR Label
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 28/10/2008

Concessão de Títulos

SÀRL.

Data do pedido: 06/07/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001473/2009/ME/MP

N.º Pedido: 00001474/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO

Marca: MARLBORO FLAVOR NO-

Classe: 34

TE Label
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 23/12/2009

Data do pedido: 06/05/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001475/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001476/2010/ME/MP

Marca: REDRUSH logo

Marca: MARLBORO FLAVOR PLUS

Classe: 16, 34 e 41

Label

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Classe: 34

SÀRL.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Data do pedido: 06/05/2010

SÀRL.

Publicação: 2ºBPI

Data do pedido: 06/05/2010
Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001477/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001478/2010/ME/MP

Marca: SMOOTHFLO

Marca: TABACCO ZONE FILTER

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 06/05/2010

Data do pedido: 06/05/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001479/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001480/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO FINE FLAVOR

Marca: NIMED

Label

Classe: 05

Classe: 34

Titular: Helsinn Healthcar e S.A.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

NIMED

SÀRL.
Data do pedido: 06/05/2010

Data do pedido: 31/05/2010
Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013
Pais de Origem: Suíça

País de Origem: Suiça

N.º Pedido: 00001482/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001483/2010/ME/MP

Marca: Roof Device

Marca: Roof Device

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS

SÀRL.

BRANDS, SÀRL.

Data do pedido: 26/02/2010

Data do pedido: 26/02/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001485/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001484/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO Stylized w/ Roof

Marca: MARLBORO FLAVOR PLUS

Line

Label

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 26/02/2010

Data do pedido: 26/02/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça
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Concessão de Títulos

7ºBPI

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001486/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001487/2010/ME/MP

Marca: ICE BALL

Marca: MARLBORO GOLD PRIME

Classe: 34

EDGE 100’S Label
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 27/10/2010

Data do pedido: 27/10/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001488/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001489/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO GOLD PRIME

Marca: PM Cr est (w/VENI VIDI VICI)

TOUCH LABEL

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 26/02/2010

Concessão de Títulos

Data do pedido: 27/10/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001661/2012/ME/MS

N.º Pedido: 00001632/2012/ME/MP
Marca: MARLBORO SILVER FIL-

Marca: MAIS & Design in black & white

TER CIGARETTES

Classe: 35

Classe: 34

Titular: SABB – Sistema de Alimentos e

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Bebidas do Brasil Ltda.

SÀRL.

Data do pedido: 27/03/2012

Data do pedido: 26/01/2012

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 19/02/2016

Data de Concessão: 10/09/2013

País de Origem: Br asil

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001684/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001692/2009/ME/MP

Marca: BENEVIA

Marca: BE MARLBORO

Classe: 05

Classe: 34 e 41

Titular: E.I. du Pont de Nemour s and

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Company

BENEVIA

SÀRL.

Data do pedido: 09/09/2011

Data do pedido: 28/12/2009

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

País de Origem: Estados Unidos da

Pais de Origem: Suíça

América
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Pedido: 00001698/2009/ME/MS

N.º Pedido: 00001697/2009/ME/MS

Marca: MARLBORO FLAVOR MIX

Marca: MARLBORO BLACK MINT
Label

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 21/05/2009

Data do pedido: 03/07/2009

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001699/2008/ME/MS

N.º Pedido: 00001700/2009/ME/MP

Marca: MARLBORO FLAVOR PLUS

Marca: MARLBORO GOLD ADVAN-

Classe: 34

CE
Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

Data do pedido: 14/07/2009

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001703/2008/ME/MP

N.º Pedido: 00001704/2010/ME/MS

Marca: MARLBORO GOLD TOUCH

Marca: SOFTFLO

Classe: 34

Classe: 34

Requerente: PHILIP MORRIS

Requerente: PHILIP MORRIS

SOFTFLO

BRANDS, SÀRL.
Data do pedido: 25/09/2008

Data do pedido: 06/07/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001705/2010/ME/MP

N.º Pedido: 00001706/2010/ME/MP
Marca: MARLBORO GOLD SILVER

Marca: OUTSIDE IS IN

Label

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

OUTSIDE IS IN

BRANDS, SÀRL.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

SÀRL.

SÀRL.

Data do pedido: 06/07/2010

Data do pedido: 06/07/2010

Publicação: 2ºBPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Pais de Origem: Suíça

Pais de Origem: Suíça
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SÀRL.

Data do pedido: 05/03/2008

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00001713/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001717/2011/ME/MP

Marca: HILTON GRAND VACATI-

Marca: MARLBORO GOLD

ONS

BEYOND LABEL

Classe: 36, 43

Classe: 34

Titular: HILTON WORLDWIDE

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

HILTON GRAND HOLDING LLP
VACATIONS
Data do pedido: 14/03/2011

SÀRL.

Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 20/10/2011

Data de Concessão: 10/09/2013

Publicação: 2ºBPI

País de Origem: Estados Unidos da

Data de Concessão: 03/09/2013

América

Pais de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001722/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001742/2011/ME/MP

Marca: PHILIP MORRIS CLUB ROY-

Marca: DELINE

AL CUT Label

Classe: 29

Classe: 34
Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,

Titular: Sadia S.A.

DELINE

SÀRL.

Concessão de Títulos

Data do pedido: 16/11/2011

Data do pedido: 14/12/2011
Publicação: 3ºBPI

Publicação: 2ºBPI
Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 19/02/2016

Pais de Origem: Suíça

País de Origem: Br asil

N.º Pedido: 000001813/2007/ME/MP

N.º Pedido: 000001814/2007/ME/MP

Marca: ROTHMANS KING SIZE 1994 b

Marca: ROTHMANS Blue label

label

Classe: 34

Classe: 34

Titular: ROTHMANS OF PALL

Titular: ROTHMANS OF PALL MALL
LIMITED

MALL LIMITED
Data do pedido: 28/05/2007

Data do pedido: 28/05/2007

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 30/07/2013

Data de Concessão: 30/07/2013
País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça

N.º Pedido: 00001820/2012/ME/MP

N.º Pedido: 00001821/2012/ME/MP

Marca: LAR MÁGICO

Marca: GUCCI

Classe: 16

Classe: 18

Titular: J PX – Produtos de Higiene e Limpeza, Lda.

Titular: GUCCIO GUCCI S.P.A.
Data do pedido: 04/01/2012

Data do pedido: 06/01/2012
Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

País de Origem: Itália

País de Origem: Por tugal
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N.º Pedido: 00001879/2012/ME/MS

N.º Pedido: 00001915/2012/ME/MP&S

Marca: Somague

Marca: APC evolution at your ser vice
Classe: 6, 9 e 35

Classe: 36 e 37

Titular: APC- Alcides de Sá Pinto Cas-

Titular: Somague Engenhar ia, S.A.

tro, LDA.
Data do pedido: 18/05/2012

Data do pedido: 13/07/2012

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 18/03/2016

Data de Concessão: 18/03/2016

Pais de Origem: Por tugal

Pais de Origem: Por tugal

N.º Pedido: 00001916/2012/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001930/2012/ME/MP&S

Marca: Caixa Ger al de Depósitos

Marca: Placar d
Classe: 28, 36 e 41

Classe: 9, 16, 35, 36 e 38

Titular: Santa Casa da Miser icór dia de

Titular: Caixa Ger al de Depósitos S.A.

PLACARD

Data do pedido: 13/07/2012
Publicação: 3ºBPI

Lisboa
Data do pedido: 08/08/2012
Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 18/03/2016

Data de Concessão: 18/03/2016

Pais de Origem: Por tugal

Pais de Origem: Por tugal

N.º Pedido: 00001958/2012/ME/MS

N.º Pedido: 00001959/2012/ME/MS

Marca: AIG BORDER LOGO

Marca: AIG SOLID LOGO

Classe: 36

Classe: 36

Titular: AMERICAN INTERNATION-

Titular: AMERICAN INTERNA-

AL GROUP, INC.

TIONAL GROUP, INC.

Data do pedido: 02/10/2012

Data do pedido: 02/10/2012

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 18/02/2016

Data de Concessão: 18/02/2016

Pais de Origem: Estados Unidos da Amé-

Pais de Origem: Estados Unidos da

rica

América

N.º Pedido: 00002109/2013/ME/MS

N.º Pedido: 00001963/2012/ME/MP
Marca: LIAN PU + CHARACTERS +

Marca: Humanitat

DIVICE

Classe: 35,36,41 e 42

Classe: 32

Titular: Caixa Ger al de Depósitos S.A.

Titular: CHINA RESOURCES SNOW

HUMANITAT

BREWERIES COMPANY LTD.

Data do pedido: 05/03/2013

Data do pedido: 25/09/2012

Publicação: 3ºBPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 18/03/2016

Data de Concessão: 19/02/2016

Pais de Origem: Por tugal

Pais de Origem: China
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CAIXA GERAL
DE DEPÓSITOS

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00002160/2013/ME/MS

N.º Pedido: 0002164/2013/ME/MP

Marca: ONEBIZ CREATING BUSINESS

Marca: MIDEA

Classe: 35

Classe: 07,09,11

Titular: ONEBIZ- Franchising e Serviços

Titular: GD MIDEA HOLDING CO.,

Lda.

LTD.

Data do pedido: 21/05/2013

Data do pedido: 10/06/2013
Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data da Concessão: 18/02/2016

Data da Concessão: 18/02/2016
País de Origem: Por tugal

País de Origem: China

N.º Pedido: 00002165/2013/ME/MP

N.º Pedido: 00002169/2013/ME/MP&S

Marca: EVITA

Marca: BOUTIQUE DOS RELÓGIOS

Classe: 29

Classe:14 e 35

Titular: FRANCO – ASIAN ENTERPRISES SINGAPORE PTE LTD.

Sociedade Comercial de Relojoaria, SA.

Data do pedido: 10/06/2013

Data do pedido: 24/05/2013

Publicação: 3º BPI

Concessão de Títulos

Titular: TEMPUS DISTRIBUIÇÃO -

Publicação: 3ºBPI

Data da Concessão: 18/02/2016

Data de Concessão: 18/03/2016

País de Origem: Singapur a

Pais de Origem: Por tugal

N.º Pedido: 00002221/2013/ME/MP
Marca: Sufr esh
Classe: 32
Titular: WOW Nutr ition Indústr ia e
Comércio S.A
Data do pedido: 10/09/2013
Publicação: 3ºBPI
Data de Concessão: 18/03/2016
Pais de Origem: Br asil
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RETIFICAÇÃO DE
TÍTULOS
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SOPORSET

Retificação da marca nº 0000687/2006/ME/MP – SOPORSET, publicado no 6º BPI par a con-

cessão de título, com a data de publicação do pedido de registo do B.O 25/06/210 sendo que deveria ser publicada como B.O 25/06/2010.

PIONEER

Retificação da marca nº 0000219/2006/ME/MP – PIONEER, no 6º BPI para concessão de título,
com a data de publicação do pedido de registo de 4/06/2006 sendo que deveria ser publicada como 24/06/2006 e na parte relativa à designação da marca.

Retificação da marca nº 000162/2006/ME/MP –

, publicado no 6º Boletim de propri-

edade Intelectual – BPI, para concessão de título, na parte relativa á figura da referida marca.

Retificação da marca nº 0000238/2006/ME/MS – TOSHIBA, no 6º BPI para concessão de título,

Retificação de Títulos

com o nome do Titular Kabushiki Kaisha Toshiba, (Também comercialmente como Toshiba Cor-

TOSHIBA

poration) sendo que deveria ser publicada como Kabushiki Kaisha Toshiba, (Também comerciando como Toshiba Corporation).

Retificação da marca nº 00001740/2011/ME/MP – PERDIX, publicado no 3º Boletim de pr o-

PERDIX

priedade Intelectual – BPI para concessão de título, na parte relativa ao número e ao sinal da refe-

rida marca.
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RECUSA PEDIDOS

6
RECUSA DE PEDIDOS
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Nº Processo e Sinal
da Marca

Data do
Pedido

Data da
Recusa

00002447/2014/ME/MP
13/06/2014

09/01/2016

Nome do Requerente

AFROLUSA – IMPORTAÇÕES
E
EXPORTAÇÕES
GERAL DE PRODUTOS

País de Origem

Cabo Verde

Classe

29

00002441/2014/MN/MS

29/04/2014

DIRECTEL
VERDE

CABO

Recusa

OLX

09/03/2016
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Cabo Verde

38

Observações

Recusa-se
nos
termos do nº 1 do
artigo 159º e do
nº 4, do artigo
155º do CPICódigo da Propriedade Intelectual.

Recusa-se
nos
termos do nº 1 do
artigo 159º e do
nº 4, do artigo
155º do CPICódigo da Propriedade Intelectual.

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7

PUBLICAÇÃO
DE OBRAS
ARTÍSTICAS E
LITERÁRIAS

PUBLICAÇÃO DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E
LITERÁRIAS
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Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

Publicação Número

225

AUTOR

João José Rodrigues Pires
MANECON - O SANGUE DO VULCÃO

226
Jeremias Dias Furtado; Antónia Mercedes Garcia- Cabrera; Maria Garcia Soto

Classificação
Suporte de Entrega

Título da Obra

ENSAIO/ARGUMENTAÇÃO
Papel

Empreendedorismo Em Economias Em
Desenvolvimentos -Uma Aplicação ao
Setor Turístico

Data do pedido

Classificação

24/11/2015

Suporte de Entrega
Data do pedido
Publicação Número
AUTOR

Livro / Cientifica
CD
23/12/2015

227
Jeremias Dias Furtado; Antónia Mercedes
Garcia- Cabrera; Maria Garcia - Soto

ÉTICA NOS NEGÓCIOS: ECO AUDI-

AUTOR

TORIA E GESTÃO ECOCÊNTRICA

Título da Obra

228
Jeremias Dias Furtado
MODELOS DE GESTÃO DE EMPRE-

DE EMPRESAS - UMA REVISÃO DE

SAS: DA GESTÃO TRADICIONAL À

LITERATURA

GESTÃO ECOCÊNTRICA - UMA
REVISÃO DE LITERATURA

Classificação

Livro / Cientifica

Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

CD

Suporte de Entrega

24/12/2015

Data do pedido

Publicação Número

Publicação Número 230

AUTOR

AUTOR Jeremias Dias Furtado

Livro / Cientifica
CD
24/12/2015

231
Ângelo Danilo Ferreira Monteiro Lopes

Título da Obra REGULAÇÃO DOS TRANSPORTES
Título da Obra

RODOVIÁRIOS NO DESENVOLVI-

Canhão de Boca

MENTO SOCIOECONÓMICO E NA
INTEGRAÇÃO CULTURAL (AS REClassificação

LAÇÕES DE MOBILIDADE DO HO-

Projeto de Documentário

MEM NO DOMÍNIO E OCUPAÇÃO
Suporte de Entrega

DO SEU ESPAÇO)

Data do pedido

Classificação Livro / Cientifica
Suporte de Entrega CD
Data do pedido 24/12/2015
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Papel
23/12/2015

Direitos do Autor

Publicação Número
Título da Obra

7ºBPI
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Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação

Direitos do Autor

Suporte de Entrega
Data do pedido

Publicação Número 233
AUTOR Otílio Garcia

232
Otílio Garcia

Título da Obra MORENINHA

Mar Azul

Classificação Música
Suporte de Entrega Papel

Música
Papel

Data do pedido 19/01/2016

19/01/2016

234

Publicação Número 235
AUTOR Otílio Garcia

Otílio Garcia
MUNDO DJÂ RABIDA PASBÉZIA

Título da Obra USO DI NÔS DI TCHON MODJADU

Música

Classificação Música
Suporte de Entrega Papel

Papel
19/01/2016

Data do pedido 19/01/2016

Publicação Número 236
AUTOR Otílio Garcia

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra

237
Otílio Garcia
“3 dia depois”

Título da Obra NOITE ESCURA
Classificação
Classificação Música
Suporte de Entrega Papel

Suporte de Entrega
Data do pedido

Música
papel
19/01/2016

Data do pedido 19/01/2016

Publicação Número 238
AUTOR Otílio Garcia

Publicação Número
AUTOR

239
Otílio Garcia

Título da Obra Nhu Flano
Título da Obra
Classificação Música
Suporte de Entrega Papel

Classificação
Suporte de Entrega

Navio Furna corrê mas di pressa
Música
Papel

Data do pedido 19/01/2016
Data do pedido

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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19/01/2016

7ºBPI

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Publicação Número
AUTOR

Publicação Número 241

240

AUTOR Alvin Brito Semedo

Otílio Garcia

Título da Obra Krioland

Coladera de Matchona

Classificação Projeto Artístico - Festival

Música

Suporte de Entrega Papel

Papel

Data do pedido 11/12/15

19/01/16

242

Publicação Número

Mário Lopes Tavares

AUTOR
Título da Obra

Título da Obra
Classificação

Direitos do Autor

Data do pedido

Publicação Número
AUTOR

Banda Desenhada

Classificação

Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

A KUNKINHA DE HORTELÃ
CONTOS, LENDAS E POESIAS
Papel

Livro
12/02/2016

Data do pedido

244

Publicação Número

Jeremias Dias Furtado; José Maria Mon-

AUTOR

08/01/2016

245
Ivanilda da Luz Leite; Marize Marlice
Alves Rodrigues

teiro Semedo
Título da Obra

João Pereira Correia Furtado

Lobo ku Xibinhu Konpilason
Suporte de Entrega

Suporte de Entrega

243

ECO-RALLY ILHA SANTIAGO

Título da Obra

Projeto

Classificação

CD

Suporte de Entrega

12/01/2016

Data do pedido

Publicação Número 247

Publicação Número

AUTOR António Semedo Rocha Cabral

AUTOR

NEGRA PLUS SIZE
Projeto
Papel
18/02/2016

248
Ana Marta Clemente e Patrícia Carla
Anahory

Título da Obra Ka bu dexas distrui bu sonho

Título da Obra

Classificação Música

Classificação

Suporte de Entrega Papel

Suporte de Entrega

Data do pedido 25/02/2016

Data do pedido

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

83

Guest House Azulay Anahory
Projeto de Arquitetura
Papel
01/03/2016

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

254
Dâmaso Samuel Almada do Rosário Vaz
KEENA
Diálogo/ficção científica
Papel
11/02/2016

Direito do Autor

7ºBPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

84

