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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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Artigo 283º 
 

Conteúdo do BPI 
 

1. No Boletim da Propriedade Industrial, são publicados: 

a) Os avisos de pedidos de patentes, de modelos de 

utilidade e de registo; 

b) As alterações ao pedido inicial; 

c) Os avisos de declaração de caducidade; 

d) As concessões e as recusas; 

e) As renovações e revalidações; 

f) As declarações de intenção de uso e de provas de uso; 

g) As declarações de renúncia e as desistências; 

h) As transmissões, concessões de licenças de exploração 

e alteração de identidade, de sede ou 

residência dos titulares; 

i) As decisões finais de processos judiciais sobre 

propriedade industrial; 

j) Outros actos e assuntos que devam ser levados ao 

conhecimento do público. 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ÍNDICE 

 
NOTA DE ABERTURA…………………………………………………………………...3 

PUBLICAÇÃO DE PEDIDOS DE REGISTO…………………....…………………..….5 

PEDIDOS DE REGISTO DE LOGÓTIPO…………….………..……………….6 

PEDIDOS DE REGISTO DE DESENHO…...…………………………………...8 

PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA………………….………………………10 

RETIFICAÇÃO DE PEDIDOS………….…....………………………………………....43 

AVERBAMENTOS....………………………………………………………………..…..46 

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO……………………………………...47 

ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA………………………….…………….49 

PEDIDOS DE DESISTÊNCIA …………....………………………………….................51 

DESPACHO ADMINISTRATIVO……..……………….………………………………54 

CONCESSÃO DE TÍTULO DE REGISTO…………….………………………………58 

            TÍTULOS MARCAS…………………………………………………..………....59 

             RETIFICAÇÃO TÍTULOS MARCAS ………………………………...88 

  TÍTULOS LOGÓTIPOS………………………………………………...……....90 

             TÍTULOS DESENHOS..…………………………………………...…………....92 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS….........94 

 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

3 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NOTA  

INTRODUTÓRIA 

Caros utentes 

É com enorme satisfação e regozijo que anunciamos a publicação do 8º BPI – Boletim de Propriedade Intelectual. Fruto de um trabalho abne-

gado da equipa do IGQPI – Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, este novo número do BPI constitui um marco na 

vida da instituição, não apenas porque foi concebido no período muito especial (ano de 3 eleições), mas sobretudo porque apesar das especifi-

cidades do momento em que atravessamos, é um exemplo da tenacidade e acima de tudo, de dinâmica e um indicador incondicional do papel 

que o IGQPI vem desempenhando na economia nacional, na vida das PME´s e  sobretudo na defesa e garantia dos direitos e prerrogativas dos 

agentes económicos. A par da gestão da qualidade, a gestão dos ativos da propriedade intelectual constitui um fator essencial na competitivi-

dade e sustentabilidade do sector económico-empresarial, pois, é através desses dois importantes pilares da economia que são garantidas:  a 

qualidade dos produtos e dos serviços que nós produzimos e que nós consumimos e a defesa dos direitos sobre os ativos de PI. 

Na verdade, tal como prometemos, estamos cumprindo com a publicação trimestral de um número do BPI, não fosse esse instrumento de ges-

tão, o principal meio de interacção com o público em geral e sobretudo, de publicitação de todos os actos praticados pela administração da 

propriedade intelectual em Cabo Verde. O número 8 do BPI trás outras soluções e novidades, para além de uma nova conceção, design e arru-

mação, pois, iniciamos neste período, a publicação de outros atos praticados pelo IGQPI, de entre os quais destacamos: os despachos e deci-

sões sobre os processos contenciosos. Estamos progredindo passo a passo, melhorando número a número e aperfeiçoando edição a edição. O 

nosso lema é melhoria contínua. 

Vislumbramos melhores dias, não só para a propriedade intelectual, mas também, para a vertente gestão da qualidade e por conseguinte, vis-

lumbramos um futuro promissor para o IGQPI, ultrapassada essa fase, sempre difícil de arranque. Apesar de estarmos vivendo num ano elei-

toral, com repercussões profundas no desempenho das instituições, não podemos ignorar a dinâmica que a propriedade intelectual tem manti-

do, com inúmeros processos de pedidos de registo entrando dia após dia. Por outro lado, não podemos ignorar, de todo, a dinâmica imprimida 

internamente para dar resposta aos processos que outrora se encontravam emperrados, uns, por estarem mal instruídos desde o início, outros 

por mera falha administrativa do serviço.  

Neste particular, é com enorme satisfação que anunciamos a emissão e entrega, sem precedentes, aos respetivos destinatários, dos títulos de 

registo, feito que jamais terá acontecido na história da gestão da propriedade industrial em Cabo Verde. Ademais, é com enorme satisfação 

que anunciamos a entrada em regime experimental, do SIGePI – Sistema Integrado de Gestão da Propriedade Intelectual, que, para além de 

desempenhar o papel de Base de Dados, permitirá uma gestão muito mais criteriosa, expedita e célere da PI, incluindo a possibilidade de ga-

rantirmos serviços “On-Line”, podendo, qualquer cidadão, residente no país ou na diáspora, seja em Cabo Verde, nos EUA ou na China, intro-

duzir o seu pedido de registo do seu ativo da PI, de forma segura, célere e eficaz. Com isso, pensamos estar a introduzir um elemento revoluci-

onador no processo de gestão da PI em Cabo Verde, pois, para além de garantirmos maior celeridade, maior facilidade de gestão, estamos a 

garantir maior segurança nos processos e maior interatividade com o Instituto. Por outro lado, anunciamos a reformulação do SITE do IGQPI, 

adequando este instrumento de gestão aos requisitos técnicos do SIGePI. Os nossos utentes dispõem de mais uma via de comunicação e de 

interação com o Instituto. 

Estamos conscientes que o IGQPI tem ainda um enorme desafio a enfrentar – o desafio de assegurar o funcionamento de um sistema nacional 

de protecção da propriedade intelectual, operante e que dê garantias seguras da inviolabilidade dos objectos da criação dos seus utentes e do 

público, em geral. Para isso, não temos poupado esforços e meios na formação/capacitação de todos os colaboradores, nos vários domínios da 

gestão da PI. 

Assim, gostaríamos de aqui realçar o bom trabalho que tem sido feito pela equipa que integra o instituto, e que, apesar de todos os constrangi-

mentos que enfrentamos, tem conseguido atingir os nossos objectivos e este novo número do BPI constitui um exemplo claro de que é possí-

vel, sem grandes esforços e sem grandes recursos, realizarmos os nossos sonhos.  

 

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

Eng.º Abraão Lopes - Presidente do IGQPI 
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PUBLICAÇÃO DE 

PEDIDOS DE REGISTO 

1 
 

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

235º do Código da Propriedade Industrial (CPI).  

 

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

no Boletim da Propriedade Intelectual”. 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDOS DE REGISTO DE 

LOGÓTIPO 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

 00003052/2016   

Cooperativa Sulada  

República de Cabo Verde  

Gouveia, Ribeira Grande de Santiago, Ilha de 

Santiago da República de Cabo Verde. 

Comercial e Industrial  

11/03/2016  

Logótipo nº 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

Atividades 

Data do pedido 

 

Reivindicação de Cores: Laranja e o amarelo cor  de mel.  
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00002967/2015  

BINTER CANARIAS S.A.  

 Espanha  

Cañon Del Ambar, s/n – Urb. Ind. Salinetas, 35219, 

Telde, Las Palmas, Spain 

30/12/15  

 

Desenho 

Requerente 

Nacionalidade 

Residência 

 

Data do pedido 
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00002653/2014/ME/MP&S  

9,38,41  

 

BKB Global, LLC  

Estados Unidos da América  
2260 E. Imperial Highway, El Segundo, CA 

90245, United States of America 

 

Industrial e Comercial 

15/12/2014 

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002693/2015/ME/MS  

37 e 41  

Robert Bosch GmbH  

 

Alemanha  

Estugarda, Alemanha  

Comercial  

 

13/02/2015  

Abaixo listados 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002694/2015/ME/MS  

37,41 e 42  

Robert Bosch GmbH  

 

Alemanha  

Estugarda, Alemanha  

Comercial  

 

13/02/2015  

Abaixo listados 

 

CLASSE 9: Software para jogos de computador; DVDs pré-gravados que contêm programas de televisão no domínio desportivo; programas de 

televisão no domínio desportivo; programas de televisão no domínio desportivo descarregáveis; software descarregável para operar produtos de 

telecomunicação sob a forma de gravadores de vídeo digitais e descodificadores; software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel 

para operar produtos de telecomunicação sob a forma de gravadores de vídeo digitais e descodificadores; software para o acesso e a visualização 

de guias interactivos de programas de televisão através de redes informáticas mundiais, redes sem fios e redes de comunicações electrónicas; 

software para a programação à distância de dispositivos áudio e vídeo através de redes informáticas mundiais, redes sem fios e de redes de co-

municações electrónicas; software para a reprodução, processamento e transmissão de conteúdos de áudio, de vídeo e multimédia; produtos de 

telecomunicação, nomeadamente, software para recepção, conversão, transmissão, fluxo e análise de áudio, vídeo, gráficos, imagens, informa-

ção e dados gravados em gravadores de vídeo digitais. CLASSE 38: Emissões televisivas por satélite; serviços de transmissão por satélite; emis-

são de programas através de uma rede informática mundial; serviços de transmissão de “vídeo –on-demand”(vídeo a pedido) via televisão; fluxo 

de conteúdos de áudio e vídeo através da internet, outras redes informáticas, redes sem fios e redes de comunicações electrónicas. CLASSE 41: 

Serviços de entretenimento sob a forma de eventos desportivos ao vivo; serviços de produção, nomeadamente, produção de programas de televi-

são no domínio desportivo; organização de eventos desportivos ao vivo e competições no domínio desportivo; apresentação de eventos através 

de uma série contínua na televisão; entretenimento sob a forma de programas de televisão contínuos no domínio desportivo; distribuição de 

programas de televisão no domínio desportivo para outros; programas de televisão no domínio desportivo; programação no domínio desportivo 

numa rede informática mundial; programas televisivos via o sistema “pay-per-view” no domínio desportivo; programas televisivos via o sistema 

“vídeo-on-demand” (vídeo a pedido) no domínio desportivo; produção e distribuição de programas televisivos no domínio desportivo; forneci-

mento de bases de dados interactivas em linha com listas e horários de programas de televisão no domínio desportivo; fornecimento de bases de 

dados interactivas em linha com informação sobre programas de televisão, filmes e outras imagens digitais, áudio, vídeo e outros conteúdos 

multimédia, todos no domínio de entretenimento desportivo; fornecimento de uma website que fornece informação sobre programas de televisão 

no domínio desportivo. 

Reivindicação de Prioridade: r eivindicação da pr ior idade do pedido de registo da marca efectuado nos EUA, sob o nº 86283198, em 16 

de Maio de 2014. 

Classe 37: Instalação, manutenção e reparação de componentes e 

acessórios para veículos automóveis, conjuntos de radio de carro, 

telefones para carro, antenas de carro, dispositivos de navegação, 

walkie-talkies, ferramentas manuais, equipamentos e dispositivos de 

oficina, geradores de energias, instalações de radio e televisão e outros 

aparelhos. Classe 41: formação e instrução de terceiros em engenharia 

elétricas e eletrónica.  

Classe 37: Instalação, manutenção e reparação de componentes e aces-

sórios para veículos automóveis, conjuntos de radio de carro, telefones 

para carro, antenas de carro, dispositivos de navegação, walkie-talkies, 

ferramentas manuais, equipamentos e dispositivos de oficinas, gerado-

res de energia, utensílios de casa e cozinha, instalações e componentes 

de rádio e televisão, instalações sanitárias; reparação de veículos auto-

móveis durante os eventos de desportos motorizados. Classe 41: for-

mação e instrução de terceiros em engenharia elétrica e eletrónica. 

Classe 42: serviço técnico para veículos a motor durante os eventos de 

desporto motorizado.  
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00002867/2015/ME/MS  

41  
GLOBALLA CORPORACION EMPRESARIAL, 

S.A,  

Espanha 
El Arenal a Llucmajor, KM21,5-Pol.Son Noguera 

07620 LLUCMAJOR (BALEARES) - Espanha  

 

Comercial 

09/10/2015 
(Classe 41) Serviços recreativos, de diversão e en-

tretenimento.  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002865/2015/ME/MS  

38 
GLOBALLA CORPORACION EMPRESARIAL, 

S.A, 

Espanha 
El Arenal a Llucmajor, KM21,5-Pol.Son Noguera 

07620 LLUCMAJOR (BALEARES) - Espanha  

 

Comercial 

09/10/2015 

 

(Classe 38) Telecomunicações. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

  

00002866/2015/ME/MS  

38  
GLOBALLA CORPORACION EMPRESA-

RIAL, S.A,  

Espanha 
El Arenal a Llucmajor, KM21,5-Pol.Son 

Noguera 07620 LLUCMAJOR 

(BALEARES) - Espanha  

 

Comercial 

09/10/2015 

(Classe 38) Telecomunicações. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

AIR EUROPA ON THE AIR AIR EUROPA CREW 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

AIR EUROPA SKY 

00002868/2015/ME/MS  

35  
GLOBALLA CORPORACION EMPRE-

SARIAL, S.A,  

 Espanha 
El Arenal a Llucmajor, KM21,5-Pol.Son 

Noguera 07620 LLUCMAJOR 

(BALEARES) - Espanha 

 

Comercial  

09/10/2015  

(Classe 35) Serviços de promoção prestados 

por uma empresa de transporte aéreo atra-

vés de um cartão de fidelização de clientes.  

Reivindicação de Cores: Azul, Branco e Cinzento.  

Marca nº 

Classes 

 

 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002892/2015/ME/MP&S  
1; 3; 4; 6; 8; 11; 12; 13; 14; 15; 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; 45; 

 

CANON KABUSHIKI KAISHA 

Japão  
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tóquio, 

Japão 

 

Industrial & Comercial 

05/11/2015  

Abaixo Listado 

(Classe 1ª) Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agri-

cultura 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 3ª) Preparações para bran-

quear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cos-

méticos, loções para os cabelos, dentífricos. (Classe 4ª) Óleos e gorduras 

industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combus-

tíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; 

velas, mechas para a iluminação. (Classe 6ª) Metais comuns e suas ligas; 

materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; 

materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléc-

tricos; serralharia e quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; 

cofres-fortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; mine-

rais. (Classe 8ª) Ferramentas e instrumentos manuais accionados por 

força muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas. (Classe 11ª) Apare-

lhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura,   

de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água 

e instalações sanitárias. (Classe 12ª) Veículos; aparelhos de loco-

moção por terra, por ar ou por água. (Classe 13ª) Armas de fogo; 

munições e projécteis, explosivos; fogos de artifício. (Classe 14ª) 

Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revesti-

dos, não compreendidos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras 

preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. (Classe 15ª) 

Instrumentos musicais. (Classe 17ª) Borracha, guta-percha, goma, 

amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras 

classes; produtos em matérias plásticas semi-acabadas para uso na 

indústria; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis 

não metálicos. (Classe 18ª) 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 19ª) Materiais de construção 

não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; as-

falto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; 

monumentos não metálicos. (Classe 20ª) 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 21ª) Utensí-

lios e recipientes para uso doméstico ou na cozinha; pentes e es-

ponjas; escovas (com excepção de pincéis); materiais para o fabri-

co de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto 

ou semi-acabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, 

porcelana e faiança não incluídas noutras classes. (Classe 22ª) 

Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos e bolsas (não 

incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com excep-

ção de borracha e de matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas 

brutas. (Classe 23ª) Fios para uso têxtil.  
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(Classe 24ª) Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e coberturas de mesa. (Classe 25ª) Vestuário; calçado; 

chapelaria. (Classe 26ª) Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais. (Classe 27ª) Tapetes, 

capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias têxteis. (Classe 28ª) Jogos e brinque-

dos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal. (Classe 29ª) Carne, peixe, aves e caça; 

extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras comestí-

veis. (Classe 30ª) Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; 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 31ª) Grãos e produtos agrícolas, hortícolas e florestais não compreendidos noutras classes; animais vi-

vos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. (Classe 32ª) Cervejas; águas minerais e gasosas 

e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. (Classe 33ª) Bebidas alcoólicas 

(com excepção das cervejas). (Classe 34ª) Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. (Classe 35ª) Publicidade; gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; trabalhos de escritório; arquivo de documentos ou de fitas magnéticas; aluguer de máquinas de escrever, de fotocopia-

doras e de processadores de texto; tratamento de texto; consultoria empresarial para actividades empresariais relacionadas com a condição de 

operação e desempenho de impressão relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, máquinas multifunções corresponden-

tes às funções dos produtos acima mencionados, servidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de escritório similares, 

aparelhos e instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e gestão documental; consultoria empresarial relativa à 

gestão operacional de sistemas informáticos respeitantes à impressão incluindo de impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, apa-

relhos multifunções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados, servidores de redes informáticas e outros equipamentos e 

máquinas de escritório similares, aparelhos e instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e gestão documental; 

fornecimento de informações empresariais e comerciais na recolha, gestão e análise de informações comerciais relacionadas com actividades 

empresariais relativas à condição de operação e desempenho de impressão relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, 

máquinas multifunções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados, servidores de redes informáticas e outros equipamentos e 

máquinas de escritório similares, aparelhos e instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos; encomenda de artigos de 

escritório (tintas, toners, papel de escritório e papel de fotocópia) e a respectiva gestão de stocks; consultoria em matéria de gestão de negócios 

de serviços de impressão pela exploração de sistema informático electrónico e software; consultoria empresarial para a gestão do desempenho 

relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax aparelhos multifunções correspondentes às funções dos produtos acima men-

cionados, servidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de escritório similares e sistema informático (incluindo por recru-

tamento temporário); consultoria empresarial para a gestão operacional da gestão documental sob a forma de indexação de documentos; serviços 

de encomenda em linha de livros fotográficos, álbuns e calendários; agências de importação e exportação; deslocalização de instalações empre-

sariais; aluguer de máquinas de venda automática; procura de patrocínios; serviços de comércio a retalho; serviços de processamento de dados e 

serviços de consultoria relativos aos mesmos; serviços de fotocópias; reprodução de documentos e serviços de impressão; aluguer de máquinas 

de escritório; organização e direcção de exposições relativas aos produtos acima mencionados. (Classe 36ª) Seguros; negócios financeiros; ne-

gócios monetários; negócios mobiliários. (Classe 37ª) Construção; reparação; serviços de instalação; fornecimento de informações relativas à 

construção de edifícios; serviços de reparação e instalação para instalações eléctricas; serviços de reparação e manutenção para máquinas e apa-

relhos de escritório; serviços de reparação e instalação para aparelhos electrónicos (impressoras, máquinas de fotocópias, máquinas de fax, scan-

ners, máquinas multifunções dos produtos acima mencionados, aparelhos fotográficos, equipamento de produção semicondutor, equipamento 

médico e equipamento de radiodifusão); serviços de reparação e instalação para dispositivos de ar condicionado; serviços de reparação, manu-

tenção e instalação de hardware de computador; supressão de interferências em aparelhos eléctricos; serviços de reparação e instalação de insta-

lações sanitárias; serviços de reparação e instalação de instalações de iluminação; construção naval; reparação de fechaduras; tratamento contra 

a ferrugem; instalação e reparação de sistemas de alarmes anti-roubo; instalação e reparação de telefones; afiação de facas; serviços de repara-

ção para bombas de encher ou bombas; serviços de fabrico de neve artificial; restauro de obras de arte; restauro de instrumentos de música; 

manutenção de piscinas; serviços de reparação de ferramentas manuais; serviços de reparação para joalharia e acessórios; serviços de reparação 

e instalação para instalações desportivas. máquinas de venda automática; procura de patrocínios; serviços de comércio a retalho; serviços de 

processamento de dados e serviços de consultoria relativos aos mesmos; serviços de fotocópias; reprodução de documentos e serviços de im-

pressão; aluguer de máquinas de escritório; organização e direcção de exposições relativas aos produtos acima mencionados. (Classe 36ª) Segu-

ros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários. (Classe 37ª) Construção; reparação; serviços de instalação; fornecimento 

de informações relativas à construção de edifícios; serviços de reparação e instalação para instalações eléctricas; serviços de reparação e manu-

tenção para máquinas e aparelhos de escritório; serviços de reparação e instalação para aparelhos electrónicos (impressoras, máquinas de fotocó-

pias, máquinas de fax, scanners, máquinas multifunções dos produtos acima mencionados, aparelhos fotográficos, equipamento de produção 

semicondutor, equipamento médico e equipamento de radiodifusão); serviços de reparação e instalação para dispositivos de ar condicionado; 

serviços de reparação, manutenção e instalação de hardware de computador; supressão de interferências em aparelhos eléctricos; serviços de 

reparação e instalação de instalações sanitárias; serviços de reparação e instalação de instalações de iluminação; construção naval; reparação de 

fechaduras; tratamento contra a ferrugem; instalação e reparação de sistemas de alarmes anti-roubo; instalação e reparação de telefones; afiação 

de facas; serviços de reparação para bombas de encher ou bombas; serviços de fabrico de neve artificial; restauro de obras de arte; restauro de 

instrumentos de música; manutenção de piscinas; serviços de reparação de ferramentas manuais; serviços de reparação para joalharia e acessó-

rios; serviços de reparação e instalação para instalações desportivas. (Classe 38ª) Telecomunicações. (Classe 39ª) Transporte; embalagem e 

entreposto de mercadorias; organização de viagens; operações de socorro [transporte]; transporte em automóveis; transporte aéreo; transporte 

marítimo; transporte em charretes; aluguer de barcos; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; aluguer de cavalos; aluguer 

de fatos de mergulhador; distribuição de energia; accionamento de comportas de eclusas; serviços de correio especial (mensagens ou mercado-

ria); organização de viagens recreativas de grupo; transporte por oleodutos; aluguer de cadeiras de rodas; lançamento de satélites para terceiros. 

(Classe 40ª) Tratamento de materiais; serviços de impressão de fotos digitais; fornecimento de informações na área de impressão. (Classe 41ª) 

Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de produção de álbuns de fotografias e vídeos; fornecimento de 

publicações electrónicas não descarregáveis sob a forma de livros, álbuns e revistas na área de criação, concepção, organização, visualização e 

partilha de imagens digitais, livros fotográficos e álbuns para fotografias; serviços de fotografia em linha; serviços de publicação em linha, no-

meadamente publicação de livros, álbuns e revistas electrónicos na área de criação, concepção, organização, visualização e partilha de imagens 

digitais, livros fotográficos e álbuns para fotografia; dobragem de imagens fotográficas em CDs, CD-ROMs, disquetes, cartões e suporte de 

armazenamento electrónico; fornecimento de informações na área de fotografia digital e produção de animação. (Classe 42ª) Serviços científicos 

e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e 

desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; design de máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as respectivas 

peças] ou sistemas constituídos pelas referidas máquinas, aparelhos e instrumentos; design; programação de computadores  
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ou manutenção de software de computador; assessoria técnica relativa ao desempenho, funcionamento, etc. de computadores, automóveis e 

outras máquinas que requerem níveis elevados de conhecimento, competência ou experiência pessoal dos operadores de modo a satisfazer a 

precisão necessária para a sua operação; ensaio ou investigação no domínio de máquinas, aparelhos e instrumentos; aluguer de aparelhos de 

medição; aluguer de computadores; aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; fornecimento de software; fornecimento de informa-

ções sobre fornecimento de software; disponibilização de programas de computador; fornecimento de informações sobre a disponibilização de 

programas informáticos; fornecimento de software integrado para captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de imagens, proces-

samento de imagens, impressão de imagens, gravação de imagens em suportes de registo digital, incluindo CD-ROM; fornecimento de infor-

mações sobre a disponibilização de software integrado para a captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de imagem, processamen-

to de imagem, impressão de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, incluindo CD-ROM; disponibilização de acesso tem-

porário a software integrado não descarregável em linha para a captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de imagem, processa-

mento de imagem, impressão de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM numa rede informática; 

disponibilização de acesso temporário a software integrado não descarregável em linha para captura de imagem de câmara digital e scanner, 

edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-

ROM via redes mundiais de comunicações; fornecimento de informações relativas a software integrado descarregável e não descarregável em 

linha para captura de imagem de câmara digital e scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem, gravação de 

imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM numa rede informática; disponibilização de informações relativas a software 

integrado descarregável e não descarregável em linha para captura de imagem de câmara digital e scanner, edição de imagem, processamento 

de imagem, impressão de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM via redes mundiais de comuni-

cações; disponibilização de acesso temporário a software não descarregável em linha numa rede informática; disponibilização de acesso tempo-

rário a software não descarregável em linha via redes mundiais de comunicação; fornecimento de informações relativas a software descarregá-

vel e não descarregável em linha numa rede informática; fornecimento de informações relativas a software descarregável e não descarregável 

em linha via redes mundiais de comunicação; disponibilização de acesso temporário a programas de computador não descarregáveis em linha 

numa rede informática; disponibilização de acesso temporário a programas de computador não descarregáveis em linha via redes mundiais de 

comunicação; fornecimento de informações relativas a programas de computador descarregáveis e não descarregáveis em linha numa rede 

informática; fornecimento de informações relativas a programas de computador descarregáveis e não descarregáveis em linha via redes mundi-

ais de comunicação. Criação e manutenção de websites para terceiros; aluguer de servidores web; disponibilização de acesso temporário de 

software não descarregável em linha para a criação design, organização, visualização e partilha de imagens digitais, livros fotográficos e car-

tões de felicitações; alojamento de web sites de terceiros; fornecimento de software não descarregável em linha para uso com álbuns de foto-

grafias e vídeos, nomeadamente para armazenamento, partilha, edição, carregamento, descarregamento e impressão de fotografias e vídeos; 

serviços em linha em relação à criação, partilha e leitura de álbuns de fotografias e vídeos; fornecimento de software não descarregável para 

álbuns de fotografias e vídeo, nomeadamente armazenamento, partilha, edição, carregamento, descarregamento e impressão de fotografias e 

filmes. (Classe 43ª) Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. (Classe 44ª) Serviços médicos, serviços veterinários, cuida-

dos de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. (Classe 45ª) Serviços jurídicos; 

serviços de segurança para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as 

necessidades dos indivíduos. 

Marca nº 
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Requerente 

 

País de Origem 

Residência 
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Data do pedido 
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 00002933/2015/ME/MP&S  

16, 35, 36, 38, 41, 42  

CIG MALTA LTD  

 

Malta  

199 Eucharistic Congress Road, Mosta MST 

9036, Malta  

 

Comercial e Industrial  

15/09/2015  

Abaixo Listado 

Classe 16: Papel e cartão; Produtos de impressão; Artigos para encadernação; Fotografias; Papelaria; Adesivos (matérias colantes) para papela-

ria ou para uso doméstico; Material para artistas; Pincéis; Máquinas de escrever e máquinas de escritório (excepto móveis); Material de instru-

ção ou de ensino (com excepção de aparelhos); Materiais plásticos para embalagem; Caracteres de impressão; Clichés. Classe 35: Publicidade; 

Serviços de gestão de negócios; Administração comercial; Trabalhos de escritório; Serviços de consultoria para a gestão e a organização de 

negócios comerciais; Análise e pesquisa de mercados; Consultadoria em recursos humanos e respectiva gestão; Investigações para negócios; 

Compilação de estatísticas. Classe 36: Seguros; Negócios financeiros; Negócios monetários; Negócios imobiliários; Análise financeira; Infor-

mação financeira; Investigação em matéria de negócios monetários; Seguro de riscos relacionados com créditos; Serviços financeiros; Presta-

ção de informações sobre a solvência de terceiros; Elaboração de pareceres sobre assuntos financeiros e de solvência. Classe 38: Recepção, 

recolha e/ou fornecimento e/ou transmissão de mensagens e dados; Serviços de acesso a redes informáticas mundiais; Fornecimento de liga-

ções de telecomunicações a uma rede informática global; Fornecimento de acesso a bases de dados em redes informáticas para a transmissão 

electrónica de dados; Fornecimento de acesso a bases de dados, em especial a informações sobre assuntos financeiros e de solvência; Correio 

eletrónico; Transmissão eletrónica de mensagens, documentos e dados relacionados com negócios financeiros e questões de credibilidade. 

Classe 41: Educação; Formação; Divertimento; Actividades desportivas e culturais; Publicação e edição de materiais impressos (excepto para 

fins publicitários); Organização e realização de seminários, Simpósios, Palestras e Congressos. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos 

bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; Serviços de análises e de pesquisas industriais; Concepção e desenvolvimen-

to de computadores e de programas de computadores; Assistência e instalação de software, Leasing de software informático, Armazenamento 

eletrónico de dados; Consultadoria técnica no domínio de serviços de informação e comunicação multimédia; Consultoria no domínio dos com-

putadores. 
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01, 06, 07, 12, 40, 42  

 

THYSSENKRUPP AG  

Alemanha  

 

ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, 

Germany  

Comercial e Industrial  

24/11/2015  

Abaixo Listado 

Marca nº 
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   thyssenkrupp 

Classe 01: Preparações químicas para uso na indústria; preparações químicas para a produção de metais e suas ligas; fertilizantes; areias para 

fundição, preparações para moldagem e substâncias de aderência para fundições; adesivos para a indústria. Classe 06: Minérios; metais co-

muns e suas ligas e produtos a base dos mesmos, incluídos na classe 6, nomeadamente, metais comuns em bruto e semitrabalhados e suas ligas 

e produtos a base dos mesmos, em particular varetas, painéis, fitas, placas e chapas, em particular moldes à medida, tubos e acessórios para os 

mesmos, folha de flandres e ferro negro, travessas, carris e outras peças para vias férreas para veículos ferroviários, em particular carris de 

guia laterais e patins para trens de suspensão magnética, perfis especiais; madeira, tábuas e painéis para o revestimento de valas, estacas-

pranchas, seções leves, vigas e acessórios para estacas-pranchas, construção de paredes de estacas-pranchas contra inundações, postes em aço, 

aduelas, perfis de painéis planos e construção naval; produtos planos de aço inoxidável (resistentes a corrosão, resistentes ao ácido, resistentes 

ao calor), materiais a base de níquel, titânio e ligas de titânio, materiais magnéticos (chapas eléctricas), plataformas de trabalho, pontes tempo-

rárias, e andaimes e estruturas de suporte assim com os respectivos acessórios, em particular moldes, escoras, vigas, cabos e cordas, e malha 

de arame e outros produtos de arame, artigos de chapa, material auxiliar para soldadura, em particular arame para soldar, varetas para soldadu-

ra, e fios de enchimento, peças moldadas, fundidas, prensadas, estiradas ou trabalhadas à máquina, em particular aros, rodas de corrente, rodas 

dentadas, jogos de rodas sem-fim, unidades de engrenagem industriais, em particular engrenagens de extrusão, contentores de armazenamento 

e de transporte, construções transportáveis pré-fabricadas e dobráveis e peças para as mesmas, em particular contentores-escrit6rio e oficinas, 

casas, pavilhões, garagens, pontes, janelas, portas, portões, e elementos para a construção de telhados, tectos e paredes, peças metálicas fundi-

das, materiais de soldadura, em particular fio de soldadura, varetas de metal para soldadura, produtos de metal comum não incluídos em outras 

classes, em particular contentores, acessórios de construção, painéis para telhados, painéis para fachadas, molas, janelas, parapeitos de janelas, 

caixilhos de janelas, moldes, tecidos, grelhas, ganchos, grampos, rolamentos, blocos de apoio para suportar embarcações, calhas, pregos, per-

fis, vigotas de espaçamento, anéis, circuitos, bloqueios, parafusos, silos, pinos, caixilhos de portões e portas, portões e portas, estruturas de 

suporte, escadas, painéis de portas, puxadores de portas, dispositivos de união de parafusos, painéis de parede, encaixes, vedações e respecti-

vas peças, acessórios para os bens supracitados, incluídos na classe 6, materiais de construção metálicos, em particular componentes tipo san-

duíche prefabricados, compostos principalmente por chapas de metal para a construção industrial, de pavilhões e casas, ferragens metálicas, 

pequenos itens de material metálico, canos e tubos metálicos; cabos e fios de metal comum não eléctricos, construções transportáveis de metal, 

materiais de construção de metal, andaimes, incluído na classe 6 e cofragens e respectivas peças em metal para betão, carris e pontas ferroviá-

rias em metal, material em metal para vias férreas, dispositivos de metal para guiar e capturar veículos ferroviários, coma partes de vias fér-

reas. Classe 07: Dispositivos de accionamento para máquinas; eixos de transmissão, excepto para veículos terrestres; máquinas de construção; 

aparelhos mecânicos e dispositivos mecânicos bem como equipamento consistindo dos mesmos para o fabrico de precursores ou produtos para 

a indústria da medicina e alimentar, indústria química, indústria de fertilizantes, indústria de plásticos e indústrias de cosméticos, incluindo 

acessórios para o equipamento supracitado; gaseificadores sintéticos mecânicos, que não sejam gaseificadores para veículos a motor; máqui-

nas para a indústria alimentar, incluindo acessórios; instalações compostas por máquinas para a indústria química para a reformação de vapor, 

incluindo acessórios; instalações para produzir adubos compostas por máquinas para a indústria química, incluindo acessórios; máquinas para 

o tratamento de gases, incluindo acessórios; compressores (máquinas); intensificadores de pressão; máquinas para o tratamento de fluídos, 

incluindo acessórios; máquinas para a industria têxtil; acessórios para caldeiras de máquinas; elevadores, incluídos na classe 7, escadas mecâ-

nicas e tapetes rolantes, plataformas elevadoras, plataformas de elevação para pessoas, pontes de passageiros, escadas rolantes, elevadores de 

escada; peças para elevadores, escadas rolantes, tapetes rolantes, plataformas elevadoras, plataformas de elevação para pessoas, pontes de 

passageiros (máquinas), escadas rolantes, elevadores de escada (incluídos na classe 7); fluidificantes, nomeadamente aparelhos para a fluidiza-

ção de materiais a granel utilizando fluxos de gás para estimular as propriedades de fluxo, incluindo acessórios; geradores para gerar energia 

para máquinas de accionamento; máquinas para a produção de energia; geradores eléctricos; robes industriais (máquinas]; aparelhos de eleva-

ção operados por máquinas e máquinas para elevar bens; máquinas para o processamento de metal, madeira e plásticos; máquinas para a fixa-

ção, ganho, processamento e cessação de matérias minerais, do solo, de rochas, solos de cobertura, materiais utilizados, minérios, pedras e 

alvenaria; prensas (máquinas); brocas e respectivas peças; máquinas para o posicionamento, alinhamento e retenção de componentes; máqui-

nas para a produção de argamassa e betão, e peças pré-fabricadas a partir desses materiais; máquinas para carregar produtos a granel e carga 

geral ou produtos à peça; dispositivos de soldadura eléctricos e a laser; eléctrodos de soldadura; escavadoras; transportadores; máquinas para 

tratar metal derretido; dispositivo de soldadura eléctrico e a laser; eléctrodos de soldadura; máquinas de chama; maçaricos de carte a gás; mis-

turadores (máquinas); moinhos (máquinas); prensas (máquinas); bombas (máquinas), incluindo acessórios; batedores ou misturadores eléctri-

cos; motores e respectivas peças, excepto para veículos terrestres; turbinas e respectivas pecas, excepto para veículos terrestres; caixas de en-

grenagem e respectivas pecas, excepto para veículos terrestres; transmissões de port6es; ferramentas (peças de máquinas); hastes de êmbolo 

(peças de máquinas); rolamentos (peças de máquinas); centrífugas (máquinas); máquinas de construção ferroviária; tambores (peças de máqui-

nas); dispositivos de arranque eléctricos para motores; dispositivos de ignição a frio eléctricos para motores; motores de embarcações e aviões 

e respectivas peças. Classe 12: Veículos e aparelhos para locomoção por terra, sobre ou na água ou no ar; peças de veículos e aparelhos para 

locomoção por terra, sobre ou na água ou no ar, incluídos na classe 12; corpos de metal para veículos e aparelhos para locomoção por terra, 

sobre ou na água ou no ar; motores para veículos terrestres; peças de motores de veículos. Classe 40: Tratamento de materiais, nomeadamente 

o tratamento de peças a trabalhar, produção de perfis, produção de bobinas cortadas, corte de chapas e metais em folha, painéis ou trapézios, 

endurecimento de materiais e acabamento de superfícies, em particular através da galvanização a quente, aluminização a quente, zincagem ou 

revestimento orgânico; serviços de fabrico de acordo com as especificações do cliente de carroçarias para veículos, pecas de chassis, compo-

nentes para chassis de veículos e componentes para sistemas de accionamento de veículos, em particular motores de combustão interna, para 

outros; fabrico de ferramentas na forma de fabrico de acordo com as especificações do cliente para outros; processamento de resíduos, águas 

residuais e poluentes, reciclagem dos resíduos, águas residuais, sucata e lixo; serviços de impressão, nomeadamente a impressão: serviços de 

serralharia (tratamento de metais); serviços de carpintaria (trabalhos a madeira).  
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002942/2015/ME/MP  

 

30  

 

NOVADELTA - Comércio e Indústria de Cafés, 

S.A.  

Portugal  

Avenida Infante D. Henrique, Nº 151- A, 1950 - 

406 Lisboa - Portugal  

 

Comercial e Industrial  

03/11/2015  

Classe 30: Cafés, misturas e sucedâneos de café.  

Classe 42: Arquitectura; planeamento urbano; engenharia de estruturas; engenharia mineira; serviços de química; serviços de tecnologia da 

informação: engenharia; arquitectura ou arquitectura de interiores; consultoria em matéria de meios de comunicação, nomeadamente consulto-

ria técnica no setor da imprensa e relações publicas: pesquisas em física; programação de software; arquitectura estática ou engenharia estrutu-

ral (planeamento de construção): desenho técnico: levantamentos topográficos, incluídos na classe 42; pesquisas; ensaios de materiais; consul-

tadoria técnica no setor informático: instalação e manutenção de software informático: aluguer de instalações para o processamento de dados e 

computadores; construção de protótipos para fins de investigação e desenvolvimento de produtos técnicos: analises técnicas de infra-estruturas 

de TI; desenho técnico e planeamento técnico de instalações e aparelhos de telecomunicação: gestão de locais contaminados, nomeadamente 

desenho técnico para projectos de descontaminação de propriedades; aluguer de computadores. 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 302015052741.6, efetuado na Alema-

nha em 11/09/2015. 

GINGA G60 
00002950/2015/ME/MP  

12  

HYUNDAI MOTOR COMPANY  

 

República da Coreia  

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republi-

ca da Coreia  

 

Industrial e Comercial  

23/ 12 / 2015  

Abaixo listado 

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 passa-

geiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos terres-

tres, transmissões para veículos terrestres, motores para automó-

veis. 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

GV60 
00002951/2015/ME/MP 

12  

HYUNDAI MOTOR COMPANY  

 

República da Coreia  

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republica 

da Coreia 

 

Industrial e Comercial  

23/ 12 / 2015  

Abaixo Listado 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a priori-

dade com base no registo da marca nº 40-2015-0055334 efetuado 

na Coreia do Sul, em 23/07/2015. 

Classe 12: Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessó-

rios 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, acoplamen-

tos para veículos terrestres, fusos, camiões, carros do lixo, camionetas, 

camiões, automóveis de passageiros (automóveis), automóveis de pas-

sageiros para mais de sete passageiros, transmissões de energia e engre-

nagem para veículos terrestres, transmissões para veículos terrestres, 

motores para automóveis. 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade 

com base no registo da marca nº 40-2015-0055282 efetuado na Coreia 

do Sul, em 23/07/2015. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002952/2015/ME/MP  

1, 4, 6, 7, 9, 11 e 27  

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also tra-

ding as Toyota Motor Corporation) 

Japão 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 

 

Comercial e Industrial  

09/12/2015 

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 processa-

dos; estrumes; composições para extinção de incêndios; preparações para têmpera e soldagem; substâncias químicas para conservação de ali-

mentos; 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. 
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Classe 7: Máquinas e ferramentas de máquinas; motores e máquinas (exceto para veículos terrestres); componentes de transmissão e de liga-

ção de máquinas (exceto para veículos terrestres); implementos agrícolas que não sejam operados manualmente; incubadoras para ovos; má-

quinas de venda automática; máquinas de costura. Classe 9: Baterias para veículos motorizados; estojos, coberturas e acessórios para telemó-

veis;  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; discos compactos, DVD e outros média de registo digital; mecanismos para aparelhagens opera-

das 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, aquecimen-

to, 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 existen-

tes; montagens de parede (não têxteis). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002959/2015/ME/MP  

12 

KIA MOTORS CORPORATION. 

 

Coreia do Sul. 

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

 

Industrial e Comercial.  

30/12/2015 

Abaixo Listado 

Sistemas e dispositivos auxiliares de condução e segurança, nomeada-

mente 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 automó-

veis; Sistemas e dispositivos de auxiliares de estacionamento, nomea-

damente sistema auxiliar de estacionamento inteligente, câmara trasei-

ra, 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). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002960/2015/ME/MP  

05 

MAHS INVESTMENT HOLDING LTD 

 

Ilhas Caimão 

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

Cayman KY1-1104, Cayman Islands, 

 

Industrial e Comercial.  

30/12/2015  

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; Toa-

lhas (Sanitárias-) (Classe 05). 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

GV90 
00002961/2015/ME/MP  

12 

HIUNDAI MOTOR COMPANY 

 

Coreia do Sul 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

Industrial e Comercial.  

23/12/2015  

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). 

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. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

G70 
00002962/2015/ME/MP  

12  

HIUNDAI MOTOR COMPANY 

 

Coreia do Sul 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Repu-

blic of Korea 

 

Industrial e Comercial.  

23/12/2015 

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, dispositi-

vos de travagem para veículos, rolamentos para veículos terres-

tres, acoplamentos para veículos terrestres, fusos, camiões, carros 

do lixo, camionetas, camiões, automóveis de passageiros 

(automóveis), automóveis de passageiros para mais de sete passa-

geiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos ter-

restres, transmissões para veículos terrestres, motores para auto-

móveis (Classe 12). 

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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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

  

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

GV70 

00002963/2015/ME/MP  

12 

HIUNDAI MOTOR COMPANY  

 

Coreia do Sul 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea  

Industrial e Comercial 

23/12/2015  

Abaixo Listado 

Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para 

automóveis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas de veícu-

los, amortecedores de suspensão para veículos, dispositivos de trava-

gem 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 terres-

tres, motores para automóveis (Classe 12). 

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. 

INSTAGRAM 

00002964/2015/ME/MP&S  

09, 35, 42 e 45 

INSTAGRAM, LLC  

 

Estados Unidos da América. 

1601 Willow Road, Menlo Park, Califórnia 

94025, Estados Unidos da América. 

 

Industrial e Comercial.  

28/12/2015 

Abaixo Listado 

Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cine-

matográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 

controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; apare-

lhos 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, equipa-

mento para processamento de dados; computadores; programas de 

computador (software) nomeadamente: software de computador 

descarregável para modificar e permitir a transmissão de imagens,  

conteúdos audiovisuais e de vídeo; Software de computador descarregável para a visualização e interação com um feed de imagens, conteú-

dos audiovisuais e de vídeo e texto e dados associados; Software de computador descarregável para localização de conteúdos e editores de 

conteúdos, e para subscrição de conteúdos; Software de computador para marcação de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo com da-

dos indicando data, localização, pessoas e assunto; Software de motor de busca para computador; Software de computador para redes soci-

ais; Software de computador para a criação, gestão e interação com uma comunidade on-line; Software de computador para gestão de conte-

údos de redes sociais, interação com uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, ví-

deos, dados, texto, mensagens, comentários, anúncios, comunicações e informações publicitárias de meios de comunicação; Software de 

computador para a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exibição, marcação, blogging, strea-

ming, ligação, anotação, expressão de sentimentos, publicação de comentários, incorporação, transmissão, partilha, busca, ou fornecimento 

ou interação com meios eletrónicos; Software de computador para o envio de alertas de mensagens eletrónicas, notificações e lembretes; 

Software para o envio e receção de mensagens eletrónicas; Software de computador para a divulgação de publicidade a terceiros; Software 

de computador para utilização como Interface de Programação de Aplicativos (API); Software de computador na natureza das interfaces de 

programação de aplicativos (APIs) que facilitam serviços on-line para redes sociais, desenvolvimento de aplicativos de software, e aquisição 

e divulgação de publicidade; Equipamento interativo de foto e vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impres-

são e partilha de imagens e vídeos digitais; dispositivos de extinção de fogo; (classe 09). Serviços de Marketing, publicidade e promoção; 

Difusão de publicidade para terceiros através de redes informáticas e de comunicações; Promoção dos bens e serviços de terceiros através de 

redes informáticas e de comunicações; Serviços de marketing e de consulta publicitária; Serviços de pesquisa de mercado; Fornecimento de 

informações de pesquisa de mercado; Anúncios on-line; Publicidade, marketing e promoção dos bens e serviços de terceiros por meio de 

fornecimento de equipamento de fotografia e vídeo em eventos especiais; administração comercial; trabalhos de escritório; (classe 35). Ser-

viços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industri-

ais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores, nomeadamente: Conceção e desenvolvimento de soft-

ware; Fornecimento de um website que ofereça aos utilizadores a oportunidade de se envolverem em redes sociais e gerir os seus conteúdos 

de redes sociais; Fornecimento de uso temporário de software não descarregável para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, 

criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensa-

gens, anúncios, comunicações e informações publicitárias de meios de comunicação; Fornecimento de uso temporário de software não des-

carregável para modificação e permissão de transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo; Fornecimento de uso temporário de 

software de computador não descarregável para visualização e interação com um feed de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo e texto 

e dados associados; Fornecimento de uso temporário de software de computador não descarregável para localização de conteúdos e editores 

de conteúdos, e para subscrição de conteúdos; Fornecimento de uso temporário de software de computador não descarregável para marcação 

de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo com dados indicando data, localização, pessoas e assunto; Fornecimento de informações a 

partir de índices e bases de dados de informações pesquisáveis; Fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados através de redes 

de comunicações; Fornecimento de um serviço on-line de rede que permite aos utilizadores transferir dados de identidade pessoal e partilhar 

dados de identidade pessoal com e entre vários aplicativos ou websites; Serviços informáticos, nomeadamente organização de instalações 

web on-line para terceiros para a organização e realização de reuniões, eventos e debates interativos, através de redes de comunicações; Ser-

viços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade virtual para utilizadores registados partilharem, visualizarem, subscreve-

rem e interagirem com imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo e dados e informações relacionados; Serviços de Fornecedor de Aplicati-

vos (ASP), nomeadamente, organização de Aplicativos de software de computador de terceiros; Fornecedor de Aplicativos (ASP) com re-

curso a software para redes sociais, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, con-

teúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e informações publicitárias de meios 

de comunicação; Fornecedor de Aplicativos (ASP) com software para permitir a criação, edição, carregamento  
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Marca nº 

Classes 

 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002969/2015/ME/MP&S  
1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 

22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 

42, 43, 44 e 45 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading 

as Aisin Seiki Co., Ltd.) 

Japão 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, 

Japan  

Comercial e Industrial  

16/12/2015 

Abaixo Listado 

 

, descarregamento, acesso, visualização, publicação, exibição, marcação, blogging, streaming, ligação, anotação, expressão de sentimentos, 

publicação de comentários, incorporação, transmissão, partilha, procura, ou fornecimento ou interação com meios de comunicação eletróni-

cos; Fornecedor de Aplicativos (ASP) com software de interface de programação de aplicativo (API) que facilita serviços on-line para redes 

sociais, desenvolvimento de aplicativos de software e aquisição e divulgação de publicidade; Fornecedor de Aplicativos (ASP) com software 

para utilização na compra, venda, acompanhamento, valorização, otimização, segmentação, análise, entrega e comunicação de publicidade e 

marketing online; Fornecedor de Aplicativos (ASP) com software para utilização na conceção e gestão de campanhas de publicidade e mar-

keting on-line; Plataforma como serviço (PAAS) com plataformas de software de computador para redes sociais, gestão de conteúdos de 

redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, 

texto, mensagens, anúncios, comunicações e informações publicitárias de meios de comunicação; Aluguer de software de computador que 

permite aos utilizadores carregar, editar e partilhar imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais; (classe 42). Serviços jurídicos; serviços de 

segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessida-

des dos indivíduos, nomeadamente: Serviços de redes sociais on-line; serviços de apresentação social, integração em redes e namoro online; 

Fornecimento de informações sob a forma de bases de dados com informações nas áreas de redes sociais, apresentação social e namoro 

(classe 45). 

Classe 1: Líquidos anticongelantes; agentes absorventes de formaldeído; agentes removedores de formaldeído; aditivos de óleo para motores 

automobilísticos [preparações químicas]; reagentes químicos vendidos como um kit, exceto para fins médicos ou veterinários; produtos 

químicos; fluido de freio para automóveis; fluidos de transmissão para automóveis; substâncias adesivas [exceto para fins de papelaria ou 

para uso doméstico]; metais não ferrosos; minerais não metálicos; papel reagente [exceto para uso medicinal]; matérias plásticas não proces-

sadas [plásticos em forma primária]. Classe 2: Tintas; Materiais corantes; pigmentos; inibidores de corrosão; preparações inibidoras de cor-

rosão para veículos; mordentes; preparações antiferrugem; resinas naturais em estado bruto; preparações inibidoras de ferrugem na forma de 

um revestimento para uso em veículos; graxas antiferrugem; tintas para impressão; corantes [para desenhar imagens]; metais não ferrosos 

em folha ou em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas; metais preciosos em folha ou em pó para pintores, decoradores, im-

pressores e artistas. Classe 4: Óleos e graxas minerais para fins industriais [exceto para combustível]; óleos para motores automotivos; óleos 

para engrenagem automotiva; aditivos, não químicos, para carburantes; lubrificantes automotivos; combustíveis; lubrificantes sólidos; óleos 

e graxas para preservar artigos de couro; óleos e graxas não minerais para fins industriais [exceto para combustível]; cera [matéria-prima]; 

velas. Classe 6: Travas de portas para automóveis; dobradiças de porta para automóveis; fechaduras de porta-malas para automóveis; dobra-

diças de porta-malas para automóveis; travas do capô de automóveis; dobradiças do capô de automóveis; ferragem de metal; grades de me-

tal; venezianas de metal; materiais de metal para construção; roldanas, molas e válvulas de metal [exceto peças de máquinas]; contêineres de 

metal para transporte; plataformas de metal para carga e descarga; plataformas giratórias para movimentação de carga; travessões/balancins 

para movimentação de cargas; acessórios de marcenaria de metal; cofres de metal; junções metálicas para canos; flanges de metal. Classe 7: 

Bombas d'água para motores automotivos; Bombas de óleo para motores automotivos; filtros para motores automotivos; pistões para moto-

res automotivos; acoplamentos de ventoinhas para motores automotivos; ventoinhas para motores automotivos; coberturas de cabeça de 

cilindro para motores automotivos; coletores de admissão para motores automotivos; cárteres para motores automotivos; pistões [partes de 

máquinas ou motores]; pistões para cilindros; motores a gás [exceto para automóveis]; turbinas a gás [exceto para automóveis]; aquecedores 

de alimentação de água com a função de cogeração [para máquinas motrizes e motores não elétricos]; aquecedores de alimentação de água 

[para máquinas motrizes e motores não elétricos]; máquinas motrizes não elétricas  [exceto para automóveis] e partes das mesmas; elemen-

tos de máquinas [exceto para automóveis]; dispositivos geradores de energia para sistemas de cogeração; geradores de energia; painéis de 

controle de fornecimento de energia e painéis reguladores de energia para uso em dispositivos de geração de energia para sistemas de coge-

ração; dispositivos de controle de fornecimento de energia e dispositivos reguladores de energia para geradores de energia; geradores de 

energia movidos a gás; iniciadores de motores e mecanismos motores; Motores CA e motores CC [exceto os automotivos, mas incluindo 

peças para qualquer motor CA e motor CC]; Geradores de corrente alternada [alternadores]; Geradores de corrente contínua; bombas [sem 

fins específicos]; bombas a vácuo; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas de costura; peças e acessórios para má-

quinas de costura; máquinas e aparelhos têxteis; máquinas e ferramentas para trabalhar metais que utilizam raio laser; máquinas de solda a 

laser; máquinas e ferramentas para trabalhar metais; máquinas e aparelhos para processamento de plástico; máquinas e aparelhos para traba-

lhar  pedras; máquinas e aparelhos para trabalhar vidros; máquinas e aparelhos para processamento de cerâmica; máquinas e aparelhos para 

processamento de borracha; máquinas de raio laser para a fabricação de semicondutores; dispositivos de fechamento e abertura automática 

eletricamente operados. Classe 9: Máquinas e instrumentos de medição ou teste para a detecção de diversas informações sobre o desempe-

nho de automóveis; máquinas e instrumentos de medição ou teste; travas electrónicas; dispositivos de controle electrónico para automóveis; 

programas de computador [gravados ou transferíveis por download]; máquinas electrónicas, aparelhos e suas partes; aparelhos de navegação 

para automóveis; aparelhos de controle automático e de monitoramento remoto para bombas de calor com motores a gás; dispositivos, apa-

relhos e instrumentos de telecomunicação; células solares; painéis solares (painéis de bateria solar); dispositivos de geração de energia de 

bateria solar; células de combustível; dispositivos de geração de energia de células de combustível; baterias automotivas e carregadores de 

baterias automotivas; máquinas e aparelhos para controle e regulação elétricos de automóveis; baterias e células; máquinas e aparelhos de 

distribuição ou controle de energia; conversores rotativos; modificadores de fase; aparelhos de detecção de intrusão para sistemas de segu-

rança; alarmes de incêndio; alarmes detectores de vazamento de gás; aparelhos de alarme anti-roubos; publicações electrónicas. Classe 10: 

Cadeiras elevatórias elétricas para cuidados de enfermagem; analisadores de sono para uso medicinal; Camas médicas; equipamentos para 

suporte, movimentação e manuseio de pessoas para fins de cuidados de enfermagem; aparelhos de banho para cuidados de  
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enfermagem [para fins médicos]; máquinas e aparelhos médicos; tampões de ouvido para dormir; tampões de ouvido para proteção contra 

ruídos; mictórios [para uso medicinal]; penico  acoplável em cama para pessoas inválidas; clipes para chupetas; travesseiros de saco de gelo 

para uso medicinal; ataduras triangulares; ataduras ortopédicas; categutes cirúrgicos; recipientes de alimentação [para uso medicinal]; conta-

gotas [para uso medicinal]; bicos de mamadeira; sacos de gelo medicinais; suportes para sacos de gelo medicinais; mamadeiras para bebés; 

mamadeiras; dedais [para uso medicinal]; aparelhos elétricos de massagem para uso doméstico; aparelhos de massagens estéticas para uso 

industrial; cotonetes. Classe 11: Aparelhos de banho para cuidados de enfermagem, exceto para uso medicinal; acessórios de banho; vasos 

sanitários com esguicho de água para lavagem; distribuidores de desinfetante para toaletes; vasos sanitários; assentos para uso em vasos 

sanitários do estilo japonês; aparelhos de ar condicionado por bombas de calor de motores a gás para fins industriais; bombas de calor; apa-

relhos de ar condicionado e acessórios  para os mesmos [para fins industriais]; aparelhos de aquecimento e de refrigeração de ambientes e 

acessórios para os mesmos [para fins industriais]; aparelhos de ar condicionado por bombas de calor de motores a gás para uso doméstico; 

dispositivos de refrigeração e de aquecimento e peças para os mesmos [para fins domésticos]; aparelhos de ar condicionado e acessórios para 

os mesmos [para fins domésticos]; aparelhos eletrotérmicos para uso doméstico; aquecedores de alimentação de água com funções de coge-

ração [para máquinas motrizes e motores não elétricos]; aparelho de fornecimento de água quente do tipo termoacumulador que usa calor de 

motores a gás [para fins industriais]; fornecedores a gás de água quente para fins industriais; bombas de calor de motores a gás e suas partes; 

caldeiras, exceto para peças de máquinas motrizes não elétricas, e exceto para motores; aparelho de fornecimento de água quente do tipo 

termoacumulador que usa calor de motores a gás[para uso doméstico]; fornecedores a gás de água quente para uso doméstico; aquecedores 

de água a gás para uso doméstico; aparelho para aquecimento de ambientes com ar quente [para uso doméstico]; fornos para uso doméstico 

[não elétricos]; vasos sanitários e assentos vendidos como unidade; banheiros pré-fabricados vendidos como unidade; duchas pré-fabricadas 

vendidas como unidade. Classe 12: Máquinas motrizes não elétricas para veículos terrestres [exceto peças para as mesmas]; veículos para 

deficientes físicos e para pessoas com mobilidade reduzida; automóveis e suas peças e acessórios; veículos motores de duas rodas, bicicletas 

e suas partes e acessórios; veículos elétricos de autopropulsão; scooters e automóveis para mobilidade pessoal operados por eletricidade; 

veículos elétricos; cadeiras de rodas para cuidados de enfermagem; cadeiras de rodas elétricas; cadeiras de rodas e suas partes e acessórios; 

riquexós; trenós e trenós de pé (tobogãs) [veículos]; carrinhos de mão; carroças; reboque de bicicleta; elementos de máquina para veículos 

terrestres; alarmes anti-roubo para veículos; dispositivos anti-roubo para veículos; motores de Corrente Alternada ou motores de Corrente 

Contínua para veículos terrestres [exceto peças dos mesmos]; remendos adesivos de borracha para consertar câmaras de ar ou pneus; carri-

nhos de bebé. Classe 16: Material impresso; artigos de papelaria; cartões postais; papel e papelão; material de escritório, exceto móveis; 

moldes de costura, moldes de tricô ou modelos bordados; giz de alfaiate; fotografias; suportes para fotografia; toalhas de papel para higiene 

das mãos; toalhas de papel; guardanapos de mesa de papel; toalhas de mão feitas de papel; lenços de papel. Classe 18: Bolsas e afins; malo-

tes e afins; recipientes feitos de couro para embalagem industrial; estojos de cosméticos [nécessaire]; guarda-chuvas e partes dos mesmos; 

Bengalas-assentos; bengalas; cajados; partes de metal de cajados e bengalas; empunhaduras de cajados e bengalas; armações para sacolas de 

mão; armações para bolsas; couro e pele (não trabalhado ou semitrabalhado). Classe 19: Minerais não metálicos para construção; acessórios 

de marcenaria [exceto os feitos de metal]; materiais de construção, tijolos e produtos refratários feitos de cerâmica; materiais de construção 

feitos de linóleo para revestimentos de paredes ou assoalhos; materiais de construção feitos de plástico; materiais sintéticos de construção; 

asfalto e materiais para construção de asfalto; materiais de construção feitos de borracha; gesso [para uso em construções]; materiais de 

construção feitos de cal; materiais de construção feitos de gesso; redes de material têxtil para retenção de deslizamento de pedras [materiais 

de construção]; kits de construção pré-fabricados [não metálicos]; placas de trânsito [não metálicas, não luminosas, não mecânicas]; esteiras 

de controle de erosão para integração de sementes de plantas. Classe 20: Camas; bases de camas; móveis; leitos de terapia; camas de hospi-

tal; colchões; almofadas [móveis]; almofadas japonesas para o chão; travesseiros; colchões para leitos de terapia; almofadas para cadeiras de 

rodas; colchões, almofadas, almofadas japonesas para o chão ou travesseiros para automóveis; travas para veículos [não metálicas]; travas 

[não elétricas, não metálicas]; persianas internas para janelas [mobiliário]; persianas de junco, vime ou bambu; cortinas de contas para deco-

ração; persianas de lamelas de interior; biombos para divisórias; biombos para divisórias do estilo oriental; berços; andadores para crianças; 

colchões de ar para uso recreativo; sacos de dormir [para acampamento]. Classe 21: Toaletes portáteis para cuidados de enfermagem; peni-

cos; toaletes portáteis; banquinhos e cadeiras para cuidados em banheira; misturadores para água quente de banheira; bancos de banheiros; 

baldes para banheiros; utensílios cosméticos e de toalete; utensílios e recipientes de cozinha, exceto aquecedores de água a gás para uso do-

méstico, aquecedores para cozimento não elétricos para uso doméstico, bancadas para cozinha e pias para cozinha; ferramentas de limpeza e 

utensílios para lavagem; tábuas de passar roupa; vaporizadores para tecidos; tábuas para marcação de tecido; pincéis. Classe 22: Sacolas para 

colchões e colchas; resíduos de algodão para colchões e colchas; enchimento de algodão para roupas; redes; sacolas para armazenar colchões 

e colchas; matérias de enchimento [exceto borracha, plástico, papel ou papelão]; toldos [exceto para barcos]; tendas [exceto para acampar]; 

fibras têxteis em estado bruto; penas e plumas; cordas de malha; cordas do estilo japonês; cordas engomadas; cordas torcidas; cordame; rede 

[não metálica]; recipientes para embalagem industrial de matéria têxtil. Classe 24: Roupas de cama; colchões e colchas; capas para colchões 

e colchas [tecido]; protetores para colchões e colchas [colchões e colchas sem enchimento]; fronhas [fronhas de travesseiro]; cobertores; 

mosquiteiros; artigos pessoais de tecido têxtil [exceto para vestir]; cobertas de cama; capas de colchão; capas [soltas] para móveis; capas 

têxteis para assentos; tapeçarias murais de matérias têxteis; cortinas; toalhas de mesa [exceto de papel]; cortinado [cortinas grossas]; cortinas 

para fachada de loja; guardanapos têxteis de mesa; tecidos urdidos; tecidos de malha; feltro e fazendas não-tecidas [não urdidas].  Classe 25: 

Vestimenta; chapéus e bonés; roupas esportivas; calçados [exceto botas esportivas]; botas esportivas; ligas; ligas de meia; suspensórios; cós; 

cintos para roupas; roupas de fantasia. Classe 26: Agulhas; agulhas de tricô; caixas de costura; lâminas para costureiras; dedais para costura; 

almofadas para agulhas e alfinetes; estojos de agulhas; distintivos para roupa [exceto de metal precioso]; fivelas para vestuário [fivelas para 

vestuário]; emblemas para vestuário [exceto de metal precioso]; broches para vestuário; clipes/grampos para costura; alfinetes para boina 

[exceto de metal precioso]; adesivos ornamentais para jaquetas; braçais; botões e afins; tecidos de tricô tipo Raschel; tecidos bordados de 

renda; fitas [semi-acabadas]; laços; ornamentos para o cabelo. Classe 27: Revestimentos de assoalhos; colgaduras [exceto de matéria têxtil]; 

tapetes de vaso sanitário; papel de parede; tapetes de banho para banheiro; tapetes de banheiro; tapetes para Tatames e semelhantes; grama 

artificial; tapetes para a prática da ginástica.  Classe 28: Brinquedos; brinquedos de pelúcia; brinquedos de plástico; brinquedos para alívio 

do estresse; bonecas; brinquedos para animais de estimação; jogos de salão; Jogo de Go; Xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de baralho 

japonesas; dados; jogos de dados; copos para dados; jogos diamond; jogos de xadrez; damas [conjuntos de damas]; equipamentos de presti-

digitadores; dominós; cartas de baralho; mah-jong; máquinas e aparelhos de jogo; equipamento de bilhar; equipamento esportivo; máquinas 

de entretenimento e aparelhos para uso em parques de diversão; equipamento de pesca; parafina para esquis. Classe 35: Serviços de indica-

ção de carreira profissional, empregada doméstica, enfermeira e profissional de cuidados; agências de emprego; trocas de funcionários; ser-

viços de informação e consultoria referentes à alocação e introdução de funcionários; recepção para visitantes em prédios; serviços de varejo 

ou de atacado para camas, leitos de terapia ou móveis; serviços de varejo ou de atacado para almofadas, roupas de cama, tecidos, artigos de 

cama ou colchões; serviços de varejo ou de atacado para brinquedos;        
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serviços de varejo ou de atacado para máquinas de costura; serviços intermediários referentes à venda de camas ou móveis; serviços interme-

diários referentes à venda de máquinas de costura; fornecimento de informações em vendas de mercadorias; serviços de aconselhamento e 

informações para consumidores referentes à compra de mercadorias. Classe 36: Serviços de gerenciamento predial; agências ou corretagem 

para o aluguel de edifícios; locação ou arrendamento de edifícios; compra e venda de edifícios; agências ou corretagem para compra e venda 

de edifícios; avaliação de imóveis; gerenciamento de terrenos; agências ou corretagem para locação ou arrendamento de terrenos; arrenda-

mento de terrenos; compra e venda de terrenos; agências ou corretagem para compra ou venda de terrenos; aluguel de espaço em edifícios; 

fornecimento de informações sobre prédios ou terrenos [assuntos imobiliários]; gestão de ativos para pessoas aposentadas; gestão financeira 

de planos de pensão para funcionários; serviços de aconselhamento referentes a construção de ativos; captação de fundos para caridade; 

captação de fundos de caridade para atividades voluntárias e assistenciais; captação de fundos de caridade para proteção ambiental; serviços 

informativos relacionados a obrigações alfandegárias; serviços informativos referentes a consultoria tributária ou agências tributárias; avalia-

ção de automóveis usados; serviços informativos e de consultoria referentes a avaliações de automóveis usados; avaliação de partes de auto-

móveis usados. Classe 37: Serviços de reformas; instalação de sistemas de segurança; instalação de unidades de vasos sanitários com esgui-

cho de água para lavagem; serviços de construção; reparo ou manutenção de assentos sanitários [inclusive unidades de vaso sanitária com 

esguicho de água para lavagem]; reparo ou manutenção de penicos; monitoramento remoto do funcionamento de instalações prediais que 

incluem instalações de ar condicionado, aquecedores ou encanamento sanitário; operação, checagem ou manutenção de edifícios; reparo ou 

manutenção de aparelho de ar-condicionado [para uso industrial]; manutenção ou reparo de queimadores; manutenção ou reparo de caldei-

ras; manutenção ou reparo de bombas; manutenção ou reparo de máquinas e aparelhos de congelamento; manutenção ou reparo de bombas 

de calor de motor a gás de aparelhos de ar condicionado  [para uso industrial]; manutenção ou reparo de aparelhos de ar-condicionado por 

sistemas de cogeração; manutenção ou reparo de aparelho de ar-condicionado de bomba de calor de motor a gás para uso doméstico; reparo 

ou manutenção de eletrodomésticos eletrotérmicos; reparo ou manutenção de motores elétricos; reparo ou manutenção de máquinas e apare-

lhos de distribuição ou controle de energia; reparo ou manutenção de geradores de energia; reparo ou manutenção de geradores de energia 

movidos a gás; reparo ou manutenção de geradores de energia com funções de cogeração; reparo ou manutenção de máquinas de costura. 

Classe 39: Serviços de transporte de veículos; serviços de condução de veículos; aluguel de automóveis com motoristas; aluguel de veículos; 

aluguel de cadeiras de rodas; aluguel de cadeiras de rodas elétricas; aluguel de cadeiras de rodas para uso de enfermagem; aluguel de apare-

lhos andadores; serviços de estacionamento; gestão de estacionamentos; distribuição de energia e fornecimento de informações relacionados 

aos mesmos; distribuição de energia para aquecimento de espaços e arrefecimento de prédios; armazenagem; serviços de armazenagem de 

automóveis depositados. Classe 40: Serviços de trabalho com metal; processamento de borracha; processamento de plástico; processamento 

de cerâmica; processamento de partes automobilísticas; serviços de fabricação customizada referente a automóveis e suas partes e acessó-

rios; processamento de superfície de materiais de construção; aluguel de máquinas de tricô; aluguel de máquinas de costura; reciclagem de 

lixo; coleta, divisão e descarte de resíduos e lixos; coleta, divisão, descarte e reciclagem de produtos reciclados e produtos de segunda mão e 

serviços de agência dos mesmos; fornecimento de informações ou conselhos técnicos sobre coleta, divisão, descarte e reciclagem de produ-

tos reciclados ou produtos de segunda mão; fornecimento de informações cobre a reciclagem de automóveis usados baseada na Lei da Reci-

clagem, etc. de Veículos em Fim de Vida Útil [End-of-Life Vehicles]; aluguel de aparelhos de ar condicionado [para uso doméstico]; aluguel 

de umidificador [para uso doméstico]; aluguel de purificadores de ar [para uso doméstico]; aluguel de geradores de energia elétricos; aluguel 

de geradores de energia elétricos com funções de cogeração; aluguel de umidificadores de ar [para uso industrial]; aluguel de purificadores 

de ar [para uso industrial]; aluguel de aparelhos de ar-condicionado [para uso industrial]; aluguel de aparelhos de ar-condicionado com fun-

ção de cogeração [para uso industrial]; alfaiataria ou costura; bordados [bordados]; serviços de consultoria ou agência de serviços para alfai-

ataria, costura e bordados; aluguel de máquinas e aparelhos têxteis. Classe 41: Serviços educacionais e instrucionais referentes a artes, arte-

sanato, desporto ou conhecimento geral; agendamento, condução ou organização de seminários; diversão e entretenimento; fornecimento de 

instalações para diversão; organização, agendamento ou condução de eventos e competições esportivas; fornecimento de instalações para a 

prática de desporto; fornecimento de publicações electrónicas; bibliotecas de referência de registros literários e de documentários; aluguel de 

livros; fornecimento de instalações para filmes, shows, peças, música ou treinamento educativo; fornecimento de instalações para palestras, 

oficinas, seminários e simpósios; exibições de dados e documentos referentes a automóveis; organização de exposições para fins científicos, 

económicos e culturais. Classe 42: Serviços educacionais e instrucionais referentes a artes, artesanato, desporto ou conhecimento geral; 

agendamento, condução ou organização de seminários; diversão e entretenimento; fornecimento de instalações para diversão; organização, 

agendamento ou condução de eventos e competições esportivas; fornecimento de instalações para a prática de desporto; fornecimento de 

publicações electrónicas; bibliotecas de referência de registros literários e de documentários; aluguel de livros; fornecimento de instalações 

para filmes, shows, peças, música ou treinamento educativo; fornecimento de instalações para palestras, oficinas, seminários e simpósios; 

exibições de dados e documentos referentes a automóveis; organização de exposições para fins científicos, económicos e culturais. Classe 

42: Serviços de teste técnico; serviços de teste de controle técnico de veículo; teste e pesquisa sobre automóveis e suas partes; serviços de 

teste ou pesquisa referentes a equipamentos de saúde; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos e instrumentos; teste, inspeção ou pesquisa 

de sistemas de computador; controle de qualidade; pesquisa e desenvolvimento de produtos; fornecimento de informações no campo de de-

senvolvimento de produtos; planejamento e desenvolvimento de cursos para teste de direção de veículos e instalações para testes; projeto e 

desenvolvimento de equipamento para cuidados de enfermagem; desenvolvimento de células de combustível; desenvolvimento de máquinas, 

aparelhos e instrumentos, e partes dos mesmos, bem como sistemas compostos pelos mesmos; projeto   decoração de interiores e móveis; 

desenvolvimento de artigos de camas; desenvolvimento de novos produtos; serviços de projetos; aluguel de computadores e softwares de 

computador; fornecimento de programas de computador; fornecimento de software de aplicativo que utiliza redes de telecomunicação; pro-

gramação de computadores e consultoria referente à mesma; aconselhamento tecnológico referente a computadores, automóveis e máquinas 

industriais; aconselhamento técnico acerca do desempenho e operação de máquinas e aparelhos. Classe 43: Fornecimento de acomodação 

temporária; serviços de cuidados de crianças em idade pré-escolar em creches ou berçários; fornecimento de informações sobre serviços de 

cuidados de crianças em idade pré-escolar em creches ou berçários; fornecimento de berçários; fornecimento de creches; fornecimento de 

cursos para teste de direção de veículos; fornecimento de instalações de teste de desempenho e resistência de veículos; aluguel de leitos de 

terapia e suas respectivas partes; aluguel de cadeiras hospitalares; aluguel de móveis; aluguel de colchões, colchas e artigos de camas para 

cuidados de enfermagem; aluguel de colchas; aluguel de travesseiros; aluguel de cobertores; casas de repouso e fornecimento de informa-

ções e consultoria referente às mesmas; fornecimento de instalações para conferência, exposição e reunião; aluguel de salas de reunião; alu-

guel de instalações para exposiçõesClasse 44: Aluguel de elevadores móveis para cuidados de enfermagem; aluguel de instrumentos médicos 

para cuidados de enfermagem; aluguel de máquinas e aparelhos médicos; cuidados de enfermagem (inclusive visita a domicílio); forneci-

mento de informações e consultoria referente a cuidados de enfermagem; aconselhamento sobre a saúde; aconselhamento sobre dietas; con-

sultoria sobre dietas e nutrição; serviços médicos; fornecimento de informações médicas; exames físicos; odontologia; preparação e dispen-

sação de medicamentos; integração e gerenciamento de informações médicas e informações sobre saúde; serviços de cuidados com a saúde e  
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fornecimento de informações referentes aos mesmos; salões de beleza; salões de cabeleireiro; fornecimento de casas de banho; aconselha-

mento sobre reabilitação; massagem e massagem terapêutica de acupressão; quiroprática; moxabustão; tratamento para juntas deslocadas, 

torções, fraturas ósseas ou semelhantes; acupuntura; aluguel de acessórios para banho para cuidados de enfermagem; aluguel de banheiros 

pré-fabricados vendidos como unidade; aluguel de duchas pré-fabricadas vendidas como unidade; aluguel de penicos; aluguel de banheiros 

portáteis. Classe 45: Serviços de segurança para estabelecimentos; guarda-costas pessoal; brigada de incêndio, contra vazamentos e seguran-

ça para prédios por sistemas de monitoramento remoto; guarda de veículos; aluguel de máquinas motrizes; aluguel de peças de máquinas 

motrizes; aluguel de alarmes anti-roubo em veículos; aluguel de alarmes anti-intrusão; aluguel de alarmes contra incêndios; aluguel de extin-

tores de incêndio; cuidado de bebés [exceto serviços prestados em um estabelecimento]; serviços de babá e informações referentes aos mes-

mos; fornecimento de informações acerca do licenciamento de direitos de propriedade intelectual; aluguel de eletrodomésticos eletrotérmi-

cos [não inclusos em outras classes]; aluguel de máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos. 

Reivindicação do Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 2015-057454 efetuado no Japão, 17-06-2015. 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002975/2015/ME/MP  

01, 04, 06, 07, 09, 11, 27  
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

Toyota Motor Corporation) 

Japão  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan  

 

Comercial e Industrial 

09/12/2015  

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 pro-

cessados; 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; compo-

sições 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 ferra-

mentas 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 automáti-

ca; 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 instru-

mentos científicos, náuticos, de inspeção, fotográficos, cinematográficos, óticos, de medição de peso, de medição, de sinalização, verifica-

ção (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; 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 extin-

ção 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 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002976/2015/ME/MP 

25 

FLOR DA MODA – CONFECÇÕES, S.A.  

 

 

Portugal 
Rua 1º de Maio, nº 239, Pereira, Barcelos, 

4755-405 Barcelos, Portugal 

 

 

Comercial e Industrial 

 

10/12/2015 

Classe 25: vestuário, calçado, chapelaria. 

ANA SOUSA 
 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002990/2016/ME/MP 

12 

Hyundai Motor Company 

 

Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Re-

public of Korea  

 

Comercial e Industrial 

22/01/2016 
Classe 12: Automóveis; carros de passa-

geiros; camiões; carrinhas; partes e aces-

sórios para automóveis; para choques para 

automóveis; sistemas de travões para veí-

culos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; loco-

motivas; carros de desporto; vagões. 

Reivindicação Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 40-2015-0055341 efetuado na Coreia do Sul, em 

23/07/2015. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002991/2016/ME/MP 

12 

Hyundai Motor Company 

 

Coreia do Sul  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Repu-

blic of Korea  

 

Comercial e Industrial 

22/01/2016 

Abaixo Listado 

00002993/2016/ME/MP  

12  

HYUNDAI MOTOR COMPANY  

 

República da Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Repu-

blic of korea 

Industrial e Comercial  

22/ 01/ 2016 

Abaixo listado 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002995/2016/ME/MS  

39 
GLOBALIA CORPORACION EMPRESA-

RIAL, S.A. 

Espanha 
El Arenal a Llucmajor, km. 21,5 - Pol. Son 

Noguera 07620 LLUCMAJOR 

(BALEARES) Espanha 

Industrial e Comercial 

21/01/2016 

Abaixo Listado 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002999/2016/ME/MP 

16 

EXACOMPTA SAS  

 

França 
138-140 quai de Jemmapes, 75010 Paris, 

France 

Industrial e comercial 

22/01/2016 

Abaixo Listado 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com 

base no registo da marca nº 40-2015-0055347 efetuado na Coreia 

do Sul, em 23/07/2015. 

Classe 12: Automóveis; carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de despor-

to; vagões. 

GT80 

Classe 12: Automóveis, carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de despor-

to; vagões.  

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com 

base no registo da marca nº 40-2015-0055348 efetuado na Coreia 

do Sul, em 23/07/2015. 

Classes: 39 Serviços de transporte aéreo de pessoas e mercadorias; 

serviços de embalagem e entreposto de mercadorias; serviços de 

organização de viagens; serviços de aluguer de veículos de trans-

porte, serviços relativos à informação referente a viagens ou trans-

porte de mercadorias e pessoas. 

Reivindicação de cores: Reivindica-se a cor azul.  

Classe 16: Papelaria e fornecimentos educacionais; álbuns de fotos 

e álbuns de colecção; agendas; agendas de secretária; papelaria; 

artigos de papelaria em papel para escritório; presentes em papela-

ria; clips para papel [artigos de papelaria]; suporte de carta; almofa-

das [papelaria]; almofadas de deslizamento; bloco de notas; caixas 

ficheiro; caixas de papelaria; caixas para papelaria; cadernos; livros 

escolares para escrever; livros de escrever; cadernos de argolas; 

calendários de mesa; cadernos; livros de recibo; pastas para docu-

mentos; pastas de papel; encadernadores; pastas de exibição; pastas 

de correspondência; pastas de argolas; partas arquivo; armários para 

artigos de papelaria [artigos de escritório]; recipientes de arquiva-

mento; capas para documentos; arquivos de documentos [papelaria]; 

registo de arquivos; arquivos de índice; papelaria para escritório; 

material escolar [papelaria]; etiquetas de papel; separadores de ar-

quivo; guias de arquivo; livros de visitas; livros para escrever ou 

desenhar; variados blocos de papel [papelaria]; etiquetas reforçadas 

de papelaria; papelaria; papel laminado; planeadores anuais; porta-

documentos [papelaria]; suportes para acessórios de secretária; su-

porte de clips de papel; capa para livros de exercícios; tachas 

[papelaria]; registos [livros]; índices; bases para secretarias; supor-

tes para arquivos; micas [papelaria]; bolsas para instrumentos de 

escrita; papel e cartolina; cartão de cor [cartão colorido]; cartão; 

folhas de papel [papelaria]; papel reciclado; impressos; planejadores 

[impressos]; formulários, impressos; caixas de armazenamento do-

méstico de papelão; recipientes de armazenamento em papel; caixas 

de papelão; caixas de papelão ou papel; caixas de papel; organiza-

dores de secretaria; capas de arquivo; pastas de conferência; cartões 

de arquivo; blocos de notas. 

Revindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no 

registo da marca nº 014407381 efetuado na União Europeia, em 23/07/2015. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003000/2016/ME/MP  

12 

Hyundai Motor Company 

Corea do sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Repu-

blic of Korea 

 

Industrial e Comercial 

22/01/2016 

Abaixo Listado 

Classes 12: Automóveis; carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de despor-

to; vagões. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 

no registo da marca nº 40-2015-0055350 efetuado na Coreia do Sul, 

em 23/07/2015.  

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

24 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003002/2016/ME/MP 

12 

Hyundai Motor Company, 

 

Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic 

of Korea 

Industrial e Comercial.  

22/01/2016 

Abaixo Listado 

Classe 12 : Automóveis; carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de desporto; 

vagões.  

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 

no pedido de registo da marca nº 40-2015-0055339, efetuado na 

Coreia do Sul em 23/07/2015. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003009/2016/MN/MP 

29, 30 e 32 

BemServir, Lda.  

 

Cabo Verde 
Achada Grande Frente, Praia, Ilha de San-

tiago, Cabo Verde. 

Industrial e Comercial  

03/02/2016 

Abaixo Listado 

Produtos: Legumes em Conserva, Secos e Cozidos Lacticínios 

(Classe 29). Café, Açúcar, Arroz Farinha, preparações feita de 

cereais (Classe 30). Bebidas de Fruta e Sumos de Fruta e outras 

bebidas não alcoólicas (Classe 32). 

 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003013/2016/MN/MS 

38 

 
UNITEL T+ TELECOMUNICAÇÕES, SOCI-

EDADE UNIPESSOAL, S.A. 

Cabo verde 
Edifício BAI Center, 4º e 6º andar Chã de areia 

– Praia- Santiago 

 

Industrial e comercial 

09/02/2016  

Classe 38: Telecomunicações 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

    ACENDA 

00003014/2016/ME/MP 

12 

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., 

LTD. 

Taiwan 

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

Chang Hwa Hsien, Taiwan 

 

Industrial e Comercial  

12/02/2016 

Abaixo Listado 

Classe 12: Pneus, câmaras-de-ar para pneus, invólucros de pneu-

máticos, remendos para reparação de pneus, pneus de automóveis, 

pneus de bicicleta, pneus de motociclos, câmaras-de-ar, remendos 

para reparação de câmaras-de-ar, trilhos para pneus recauchuta-

dos, grampos para pneus, pregos antiderrapantes para pneus de 

veículos. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

PATISFRANCE 
00003015/2016/ME/MP  

30 

PURATOS, S.A.  

 

Belgica 

 
Industrialaan 25, B-1720 Groot-Bijgaarden, 

Belgium 

 

Industrial e Comercial  

12/02/2016 

Abaixo Listado 

Classe 30 - Farinha e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; massa folhada e pastelaria variada; croissants, pão de cho-

colate folhado e produtos de pastelaria afins, em especial produtos de pastelaria feitos com ou com base de massa folhada; produtos para 

melhorar a qualidade de produtos cozidos no forno, em especial aditivos para o pão; misturas preparadas e preparações para fazer pão em pó 

ou em forma de massa; misturas para pastelaria; levedura, fermento em pó e agentes de fermentação de alimentos; açúcares e fondants; pre-

parações aromáticas para a alimentação; pó e creme bavaroise, creme inglês, creme de pasteleiro, pudins de ovos e pasta de amêndoa; café, 

chá e cacau; chocolate e produtos de chocolate. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

86 

00003016/2016/ME/MP 

12 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Toyota 

Motor Corporation) 

 

Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aishi-ken, 

Japan 

 

Comercial e industrial 

28/01/2016 
Classe 12: Automóveis e partes estruturais 

para estes. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003028/2016/MN/MS 

38 
Unitel T+ Telecomunicações, Sociedade 

Unipessoal, S.A. 

Cabo Verde 
Edifício BAICenter, 4º e 6º andar Chã de 

areia – Praia – Santiago 

 

Comercial  

09/02/2016 

Classe 38: Telecomunicações 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003025/2016/ME/MP 

30 

 

PURATOS, S.A. 

 

BÉLGICA 

 
Industrialaan 25, B-1720 Groot-Bijgaarden, 

Belgium 

 

Comercial e Industrial 

12/02/2016 

Abaixo Listado 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003024/2016/ME/MP 

12 

ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 

LIMITED 

República Popular da China 

No.2 10th Avenue Hangzhou Economic and 

Technological Development Zone, Han-

gzhou, Zhejiang, China 

Industrial e Comercial  

19/02/2016 

(Classe 12) Pneus para rodas de veículos; 

camaras de ar para pneumáticos; invólucros 

para pneumáticos; pneumáticos; pneus para 

automóveis; camaras de ar para bicicletas; 

pneus para bicicletas. 

BELCOLADE 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003035/2016/ME/MP 

 

09 
BBK COMMUNICATION TECHNOLO-

GY CO., LTD. 

 

CHINA 

 
255#, BBK ROAD, WUSHA, CHANG´NA, 

DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA 

 

Comercial e Industrial 

28/01/2016 

Abaixo Listado 

Classe 09: Computadores; programas de computador (download de 

software); computadores Tablet; telefones; telemóveis; smartpho-

nes; auriculares; baterias eléctricas; aparelhos intercomunicadores; 

instrumentos de navegação. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003037/2016/ME/MP 

34  

CORPORACION HABANOS, S.A. 

 

Cuba 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, 

Cuba 

 

Comercial e industrial  

19/02/2016 
Tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarri-

lhas, tabaco de corte para cachimbo, artigos 

para fumadores, nomeadamente cinzeiros, 

corta-charutos, caixas de fósforos, charutei-

ras, fósforos (Classe 34). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Cacau e chocolate; produtos à base de cacau e chocolate; produtos à 

base de cacau e chocolate para pastelaria e confeitaria; aromas de 

chocolate; farinha e preparações feitas à base de cereais; pão, paste-

laria e confeitaria; massa folhada; açúcares e fondants; preparações 

aromáticas para a alimentação; café, chá e bebidas feitas à base de 

café, chá e/ou chocolate (classe 30). 

00003040/2016/ME/MP 

12 
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 

LIMITED 

 

República Popular da China  
No.2 10th Avenue Hangzhou Economic and 

Technological Development Zone, Han-

gzhou, Zhejiang, China 

 

Industrial e Comercial  

19/02/2016 

Abaixo Listado 

Classe 12: Pneus para rodas de veículos; camaras de ar para pneu-

máticos; invólucros para pneumáticos; pneumáticos; pneus para 

automóveis; camaras de ar para bicicletas; pneus para bicicletas. 
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00003042/2016/ME/MP 

12  
ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 

LIMITED 

 

República Popular da China 
No.2 10th Avenue Hangzhou Economic and 

Technological Development Zone, Hangzhou, 

Zhejiang, China 

 

Comercial e industrial  

19/02/2016  

Abaixo Listado 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003041/2016/MN/MP  

14, 22, 28, 29 e 33 

Cooperativa Sulada 

 

Cabo verde 
Gouveia, Ribeira Grande de Santiago, Ilha de 

Santiago da República de Cabo Verde 

 

Comercial e Industrial  

10/03/2016 

Abaixo Listado 

Bijuterias (Classe 14); sacos, naprons, cestos e tapetes em fios 

Têxteis (sisal) (Classe 22); Bonecas de trapos (Classe 28); Doces, 

frutos e legumes em conserva (Classe 29); Bebidas alcoólicas 

(pontches, licores de frutos) (Classe 33). 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores Alaranjado e o 

amarelo cor de mel. 

MUNDOFOX 

Classe 9: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de análise, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesar, medição, sinalização, 

verificação (supervisão), salvamento de vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de eletricidade; aparelhos para gravar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos 

de gravação; discos compactos, DVD e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas registado-

ras, máquinas de cálculo, equipamento de processamento de dados, computadores; software informático; aparelhos de extinção de incêndios; 

aplicações de software móvel transferíveis para dispositivos de comunicação móvel para utilização na distribuição de vídeos digitais, ficheiros 

de vídeo, jogos de vídeo e conteúdo multimédia; programas de televisão transferíveis e gravações áudio e de vídeo de entretenimento, notícias, 

música, tecnologia, tempo, desportos e artes; tons de chamada transferíveis, toques, gráficos, papel de parede, jogos e música através de dispo-

sitivos sem fios e em rede informática global; CD, CD-ROM, DVD e cartões de memória flash pré-gravados com entretenimento, notícias, 

música, tecnologia, tempo, desportos e artes; publicações eletrónicas, nomeadamente livros, revistas, manuais e panfletos com entretenimento, 

notícias, música, tecnologia, tempo, desportos e artes gravados em meios multimédia; tapetes para rato; teclados; óculos, nomeadamente ócu-

los de leitura e armações de óculos; gravações de sons musicais transferíveis; ímanes decorativos. Classe 38:Telecomunicações; difusão de 

programas de televisão e serviços de transmissão televisiva; serviços de transmissão de rádio. Classe 41: Educação; prestação de formação; 

entretenimento; atividades desportivas e culturais; produção e distribuição de programas televisivos, filmes de cinema e entretenimento audio-

visual; serviços de entretenimento na natureza de programação televisiva; fornecer informações online no setor da televisão, filme de cinema e 

entretenimento de vídeo através da Internet; fornecer entretenimento televisivo, de filmes de cinema e vídeo através de dispositivos de comu-

nicação sem fios; serviços de entretenimento na natureza de vídeos e imagens não transferíveis com programas televisivos e entretenimento 

transmitido pela Internet e redes de comunicação sem fios; serviços de entretenimento, nomeadamente fornecer jogos de computador online; 

revistas online, nomeadamente blogues com informações pessoais e opiniões; organização de eventos de entretenimento e culturais; entreteni-

mento na natureza de concursos, competições e jogos. 

Classe 12: Pneus para rodas de veículos; camaras de ar para pneumá-

ticos; invólucros para pneumáticos; pneumáticos; pneus para automó-

veis; camaras de ar para bicicletas; pneus para bicicletas. 

00003044/2016/ME/MP&S 

9, 38 e 41 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR-

PORATION 

 

Estados Unidos da América 

 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, Cali-

fórnia 90035, Estados Unidos da América  

 

Industrial e Comercial 

28/01/2016 

Abaixo Listado 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003053/2016/ME/MP 

09 

 

CLC Technology Co., LTD. 

 

China 
Room 6G, Block C, NEO Building, Che-

gongmiao, Futian District, Shenzhen, P.R.China 

Comercial e Industrial  

 

12/02/2016 

Abaixo Listado 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003045/2016/MN/MP 

03 

Cooperativa Sulada  

 

Cabo verde 
Gouveia, Ribeira Grande de Santiago, Ilha de 

Santiago 

 

Comercial e Industrial  

 

10/03/2016 

Abaixo Listado 

00003051/2016/ME/MP 

05 

Sanofi-aventis France 

 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

 

Comercial e industrial  

23/02/2016 

Classe 05: Produtos farmacêuticos. 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Revindicação de cor: reivindica-se as cores: verde-claro e branco. 

Classe 03: Cosméticos como: sabões, geles, champôs, cremes, desodorizante, repelente de mosquitos, óleos, (á base de babosa “aloé vera” e 

purgueira) sais de banho 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 

no registo da marca nº 15/4204948 efetuado na França, em 

24/08/2015. 

 

Classe 09: Telefones (portáteis-); auscultadores; carregadores para 

baterias elétricas; dispositivos periféricos de computador; quadros de 

comunicação eletrónicos; camaras (fotografia); aparelhos de ensino 

audiovisual; aparelhos semicondutores; instalações de prevenção de 

roubo, elétricas; acessórios de telemóvel. 

Classe 14: Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué, não incluídos em outras classes; metais preciosos em estado 

bruto ou semi-trabalhados; joalharia, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; bijutaria genuína e de fantasia; pe-

dras, pedras preciosas, pedras de vidro, pedras de joalharia de vidro facetado; ornamentos (bijutaria); colares; brincos; pulseiras; anéis 

(bijutaria); broches; braceletes; amuletos (bijutaria); joalharia, ornamentos e amuletos decorativos para telemóveis; pendentes; correntes de 

metais preciosos; medalhões; botões de punho; medalhões; medalhas; correntes para chaves em metais preciosos; porta-chaves (berloques); 

ornamentos para chapéus (bijuteria de fantasia); alfinetes (bijuteria de fantasia); alfinetes de gravata; artigos de joalharia de vidro, pedras pre-

ciosas naturais ou artificiais, matérias plásticas, metais comuns ou preciosos, para uso pessoal; relógios de pulso e de bolso e suas peças; cai-

xas para relógios; estojos para relógios (apresentação); pedras preciosas sintéticas ou naturais, de todos os tipos e para todos os fins; estojos 

para joias; caixas de metais preciosos. 

00003054/2016/ME/MP 

14 

SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT 

 

LIECHTENSTEIN 

Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, LIECHTENS-

TEIN 

Comercial e Industrial  

19/02/2016 

Abaixo Listado 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003060/2016/ME/MP 

12 

Hyundai Motor Company  

 

Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea 

Comercial e industrial  

28/01/2016 
Classe 12: Automóveis; carros de passageiros; 

camiões; carrinhas; partes e acessórios para auto-

móveis; para choques para automóveis; sistemas de 

travões para veículos; motores para veículos terres-

tres; transmissões para veículos terrestres; locomo-

tivas; carros de desporto; vagões. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003063/2016/ME/MP 

12 
ZHONGCE RUBBER GROUP COM-

PANY LIMITED 

 

República Popular da China 
No.2 10th Avenue Hangzhou Economic 

and Technological Development Zone, 

Hangzhou, Zhejiang, China 

 

Comercial e Industrial  

19/02/2016  

Pneus para rodas de veículos; camaras de ar 

para pneumáticos; invólucros para pneumá-

ticos; pneumáticos; pneus para automóveis; 

camaras de ar para bicicletas; pneus para 

bicicletas (Classe 12). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003057/2016/MN/MS 

39 e 40  

Fáron Jesse D´Jau Barbosa Peckham 

 

Cabo Verde 

Palmarejo, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 

 

Industrial e Comercial  

17/03/2016 
Transporte Publico (Classe 39); Reciclagem 

(Classe 40). 

IMO 
 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003058/2016/ME/MS 

38 

PAGEBITES, INC. 

 

Estados Unidos da América 
555 Bryant Street, Palo Alto, California 

94301, United States of America 

Industrial e Comercial  

04/04/2016 

Abaixo Listado 

Serviço de mensagens instantâneas; serviços de voz e mensagens 

de vídeo; serviços de telecomunicações, ou seja, transmissão de 

voz, dados, gráficos, imagens, áudio e vídeo, e em tempo real de 

áudio/vídeo por meio de redes de comunicação sem fio e Internet 

(Classe 38). 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003065/2016/MN/MP&S 

09, 14, 16, 20, 24, 25, 26, 35 

Versartes, Sociedade Unipessoal, Lda. 

 

Cabo Verde 

Praia, Nossa Senhora da Graça. 

Comercial e industrial  

17/03/2016 

Abaixo Listado 

Reprodução do som e de imagens em suportes de registo magnético, 

discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital (Classe 

09); Joalharia, bijuteria (Classe 14); Produtos em papel e cartão 

(reciclagem ou não); produtos de impressão; (livros, revistas, panfletos, 

cartazes, etc) fotografias; produtos para papelaria (Classe 16); Produtos 

artesanais em madeira, cortiça, cana, chifre, osso, madrepérola ou em 

matérias plásticas (Classe 20); Tecidos e produtos têxteis tingidas; cober-

tores de cama, mesa (Classe 24); Vestuário, calçado (Classe 25); Rendas 

e bordados, fitas e laços; flores artificiais (Classe 26); Publicidade 

(Classe 35). 

Reivindicação de cores: reivindica-se as cores azul-turquesa; violeta; 

verde-claro; amarelo. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

SNETOR 
00003066/2016/ME/MP&S  

01, 35 

SNETOR 

 

França 
11 Avenue Dubonnet, 92400 Courbevoie, 

França 

Comercial e industrial  

22/03/2016 

Abaixo Listado 

Classe 01: Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à 

fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultu-

ra; resinas artificiais em estado bruto, matérias plásticas em esta-

do bruto; fertilizantes; composições para extinção de incêndios; 

preparações para a têmpera e a soldadura dos metais; produtos 

químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; 

adesivos utilizados na indústria; bauxite; mercúrio; antimónio; 

metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. Classe 35: Publicida-

de; gestão de negócios comerciais; administração comercial; con-

sultoria de comunicação (marketing); comercialização; informa-

ções de negócios; prospeção comercial para terceiros; investiga-

ção para fins comerciais; serviços de intermediários comerciais; 

serviços de entrada e processamento de dados; distribuição de 

publicidade e material promocional, nomeadamente correspon-

dência publicitária, prospetos, catálogos, convites,  

promoção de vendas para terceiros; organização de exposições com fins 

comerciais ou publicitários; gestão de arquivos informáticos; sistemati-

zação de dados em arquivos centrais; aluguer de ficheiros de endereços; 

agências de importação e de exportação; pesquisa de marketing sobre 

novos produtos para terceiros; receção de encomendas para terceiros; 

gestão de inventário administrativo. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003067/2016/MN/MP  

18 e 25 

Gesela do Rosário Martins da Costa 

Cabo Verde 

Assomada, ilha de Santiago 

Comercial e Industrial  

26/04/2016 

Classe18: bolsas e carteiras; Classe25: vestuá-

rios; calcado; chapelaria, entre outros acessórios. 

00003068/2016/ME/MP  

09 
BIZFIRST, BUSINESS FIRST CONSUL-

TING – Consultoria em Sistemas de Informa-

ção S.A.  

 

Portugal 
Avenida do Atlântico, Lt. 1.19.02A, Edifício 

Panoramic Escritórios, 7.º Andar, Esc.º 7.04, 

Parque das Nações, 1990 Lisboa, Portugal 

 

Industrial e Comercial  

04/04/2016 

Classe 09: Programas de computador. 

Reivindicações de cores: Azul, Vermelho, Branco e Cinzento. 

00003069/2015/ME/MP 

34 

PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

Suiça 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suiça 

Comercial e Industrial  

08/12/2015 

Abaixo Listado 

00003070/2015/ME/MP 

34 

PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 

 

Suíça 

Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 

 

Comercial e Industrial  

08/12/2015 

Abaixo Listado 

BizMobile 

Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; cha-

rutos, 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 medici-

nal); 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, cachim-

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

Classe 34: 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 ci-

garros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, 

cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, is-

queiros, fósforos. 

Reivindicações de cores: Dourado, Branco e Cinzento.  

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

IBEROSTAR THE CLUB 

00003071/2015/ME/MP&S 

16, 35 e 43 

IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMEN-

TOS, S.L.     

Espanha 

General Riera, 154 - 07010 Palma de Mallor-

ca - Espanha                                              

Comercial e Industrial  

13/05/2015 

A frente listado 

Classe 16 – Publicações impressas, brochuras, catálogos e revistas 

referentes a hotelaria e turismo. Classe 35 – Organização de operações 

comerciais de fidelização de clientes;  serviços de cartões de fideliza-

ção com fins comerciais, promocionais e publicitários; serviços de 

publicidade e promoção mediante um cartão de bonificações sobre o 

consumo. Classe 43 – Serviços de restauração (alimentação); aloja-

mento temporário. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade da marca 

espanhola nº 3534953 de 12.11.2014 

Reivindicações de cores: Preto e Branco 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003072/2016/ME/MP 

12  

Hyundai Motor Company 

 

Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

korea 

 

Comercial e Industrial  

22/01/2016 

Abaixo Listado 

00003073/2016/ME/MP  

12 

Hyundai Motor Company 

 

Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul Republic 

of Korea 

 

Comercial e Industrial  

22/01/2016 

Abaixo Listado 

Classe 12 – Automóveis; carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de desporto; 

vagões. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade da marca 

sul Coreana nº 40-2015-0055340 de 23.07.2015 

Classe 12 – Automóveis; carros de passageiros; camiões; carrinhas; 

partes e acessórios para automóveis; para choques para automóveis; 

sistemas de travões para veículos; motores para veículos terrestres; 

transmissões para veículos terrestres; locomotivas; carros de despor-

to; vagões. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade da mar-

ca sul Coreana nº 40-2015-0055349 de 23.07.2015 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003074/2016/ME/MP  

12  

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 

Toyota Motor Corporation) 

Japão  

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan                                              

Comercial e Industrial  

28/01/2016 

Classe 12 – Automóveis e partes estruturais para 

estes. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00003075/2015/ME/MP  

34 

British American Tobacco (Brands) Limited  

 

Reino Unido 

 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 

2PG, United Kingdom                                             

 

Comercial e Industrial  

30/12/2015 

 
Classe 34 – Cigarros; tabaco; produtos de 

tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fuma-

C-HR JOHN PLAYER SPECIAL 

 Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003076/2016/ME/MP&S 

01; 02; 03; 05; 07; 09; 10; 11; 16; 17; 29; 30; 

32, 35, 40; 41; 42 e 44 

MERCK KGaA- Sociedade Alemã Comandita 

por acções 

Alemanha 

Frankfurter Str. 250, 64293, Darmstadt,  

Alemanha  

Industrial e Comercial  

07/04/2016 

Abaixo Listado 

Classe 01:Químicos utilizados na indústria, em ciências e fotografia, bem como agricultura, horticultura e indústria florestal; resinas artificiais 

não processadas; plásticos não processados; fertilizantes; composições extintoras de incêndios; preparações para temperar e soldar; substân-

cias químicas para preservar géneros alimentícios; substâncias de curtume; adesivos utilizados na indústria. Classe 02: Tintas; vernizes; la-

cas; conservantes contra a ferrugem e contra a deterioração de madeira; colorantes; mordentes; resinas naturais brutas; metais em película e pó 

para pintores, decoradores, impressores e artistas. Classe 03:Sabão em pó; preparações de branqueamento; preparações de limpeza, polimento, 

substâncias desengordurantes e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo; dentífricos. Classe 05: Produ-

tos farmacêuticos; produtos veterinários; produtos higiénicos para uso médico; substâncias e alimentos dietéticas adaptadas para utilização 

médica e veterinária, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; material para 

chumbar os dentes, ceras dentárias; desinfetantes; preparações para destruir vermes; fungicidas, herbicidas. Classe 07: Máquinas para indús-

trias de processamento de metal, madeira e plástico, indústrias químicas e farmacêuticas, de agricultura e para a indústria de bebidas, a explo-

ração mineira, as indústrias de têxtil, construção e de embalagem, máquinas para o processamento de materiais, máquinas-ferramentas;  
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 Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003077/2016/ME/MP&S 

09; 35; 36; 37; 39; 42 

 

BOLLORÉ Socité Anonyme 

França 

Odet 29500 Ergue- Gaberic France 

 

Industrial e Comercial ´ 

13/04/16  

Abaixo Listado 

motores e motorizações [exceto para veículos terrestres]; acoplamentos e dispositivos de transmissão [exceto para veículos terrestres]; instru-

mentos agrícolas sem serem os manuais; incubadoras de ovos; máquinas distribuidoras automáticas. Classe 09: Aparelhos e instrumentos cien-

tíficos, náuticos, de análise, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), salvamento de 

vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; 

aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos de gravação; discos compac-

tos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas registadoras, calculadoras, equipamen-

to para o tratamento de informação, computadores; software informático; extintores. Classe 10: Instrumentos e aparelhos cirúrgicos, médicos, 

dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material para suturas. Classe 11:Aparelhos para iluminação, 

aquecimento, geração de vapor, cozinha, refrigeração, congelação, secagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários. Classe 16: 

Papel e cartão; material impresso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria e fins domésticos; mate-

riais para artistas; escovas de pintura; máquinas de escrever e requisitos para escritórios (exceto mobília); material instrutivo e de ensino 

[exceto aparelhos]; materiais de plástico para embalagens, não incluídos em outras classes; tipos de impressoras; blocos de impressão. Classe 

17: Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica; matérias plásticas [semiacabadas]; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis [não 

de metal]. Classe 29: Carne; peixe; aves; carnes de caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias; 

doces; compotas; ovos; leite; lacticínios; óleos e gorduras alimentares. Classe 30: Café; chá; cacau; sucedâneos de café; arroz; tapioca; sagu; 

farinha; produtos feitos de cereais; pão; pastelaria; confeitaria; gelados; açúcar; mel; xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostar-

da; vinagre; molhos [condimentos]; especiarias; gelo. Classe 32: Cervejas; águas minerais; águas gasosas; bebidas não alcoólicas; bebidas de 

fruta; sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. Classe 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empresarial; 

funções de escritórios. Classe 40: Tratamento de materiais com materiais bioquímicos, biológicos e farmacêuticos; tratamento de materiais 

com químicos; tratamento de água; tratamento de metal, tintura de tecidos; produção por encomenda de produtos químicos para utilização no 

fabrico, em investigações e ciências; produção por encomenda de misturas para utilização em produtos farmacêuticos. Classe 41: Educação; 

formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos e investigação e design relativos a 

isso; serviços de análises e pesquisas industriais; design e desenvolvimento de hardware e software informáticos. Classe 44: Serviços médicos; 

serviços veterinários; cuidados de saúde e de beleza para humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura.  

Reivindicação de Prioridade em vir tude do Pedido de Registo Alemão no. 302015055533, com a data de 09 de Outubro de 2015. 

Classe 09 – Aparelhos e instrumentos científicos (excepto para fins médicos), náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção) e salva-vidas; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, em especial baterias, carregadores de bateria, condensadores e os supercondensados; 

cabos, aparelhos de carregamento da bateria eléctrica; equipamentos de processamento de dados e computadores; pacotes de software de com-

putador e software; software de rastreamento de entregas; software de gerenciamento de logística em matéria de transportes e carga; software 

de gestão de stocks; aparelhos para registo, transmissão, reprodução, armazenamento ou processamento de som, imagens e dados; telefones, 

telemóveis; assistentes digitais pessoais (computadores), computadores, laptops, MP3 players; chips electrónicos; leitores de microchips, leito-

res de microchip remoto; terminais de computador e dispositivos periféricos de computador; microprocessadores de identificação; dados elec-

trónicos e digitais de gravação de média; aparelho de geo-localização electrónico.  Classe 35: Assistência às empresas industriais e comerciais 

relacionada com logística de transporte; gestão administrativa relativa ao transporte de mercadorias (autorizações administrativas e aduanei-

ras); agências de importação e exportação; consultoria, informações relativas à logística de transportes para todos os tipos de bens e mercadori-

as; serviços relacionados com a realização das formalidades administrativas para o transporte nacional e internacional de mercadorias; promo-

ções comerciais no domínio dos transportes; estratégia e consultoria de gestão na área de logística; patrocínios; retalho e por grosso de com-

bustíveis, carburantes, espíritos de motor, óleo diesel, óleos, graxas, lubrificantes, aditivos, não-químicas, para os combustíveis, combustíveis e 

lubrificantes e de electricidade; venda a retalho de equipamento de transporte, veículos de transporte e peças sobressalentes; venda a retalho de 

paletes, contentores e peças sobressalentes; aquisição de recipientes e contentores peças de reposição para outros [comprar bens e serviços para 

outras empresas]; gestão de negócios de todo o transporte e manuseamento; aquisição de veículos, opcionalmente rodas industriais, máquinas 

de movimentação, vagões, barcaças, barcos e seus componentes para outros [comprar bens e serviços para outras empresas]; gestão de negó-

cios de depósitos de contentores; gestão comercial de instalações portuárias e terminais portuários; gestão de negócios de ramais ferroviários e 

docas ribeirinhas; gestão de negócios de depósitos de contentores; elaboração de relatórios de negócios e de gestão; gestão de negócios das 

instalações portuárias. Classe 36: As agências alfandegárias; colecta de tarifas alfandegárias; patrocínio financeiro. Classe 37: Manutenção de 

terminais portuários; manutenção, conservação e reparação de contentores; construção de instalações de armazenamento e de distribuição de 

produtos petrolíferos e derivados (incluindo combustíveis); transporte de serviços, ou seja, montagem de navio com todos os equipamentos de 

bordo necessários para o seu tipo de navegação; manutenção, conservação e reparação para a modificação e transformação de contentores de 

todos os tipos, em oficinas, em locais ao ar livre, nos portos e navios a bordo se esses contentores forem destinados para o transporte ou qual-

quer outro uso, inclusive para obras ou de armazenamento de construção; manutenção e reparação de veículos, opcionalmente rodas industri-

ais, máquinas de movimentação, vagões, barcaças, barcos e seus componentes; monitorização de mercadorias e contentores; verificação manu-

al dos contentores, dos sistemas eléctricos, conexões e temperatura (manutenção). Classe 39: Transporte; expedição de mercadorias e bens; 

embalagem e armazenagem de mercadorias e bens; organização de transporte de mercadorias e bens por mar, rio, ar, terra; transporte de mer-

cadorias e bens por navio, transporte ferroviário, rodoviário, aéreo; gestão e assessoria relacionadas com o transporte de mercadorias;  
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003078/2016/MN/MP  

7,9,16,20 

Adelina Tavares Fernandes Glória 

Cabo Verde 

Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, 

Cabo Verde 

Comercial e Industrial 

04/04/2016 

Abaixo Listado 

00003082/2016/MN/MP 

14 

 

Fernanda de Carvalho  

 

Cabo Verde 

Praia- Santiago  

 

 

Industrial e Comercial  

26/04/2016 

Bijuterias (Classe 14). 

expedição de mercadorias (armazenamento intermediário) por mar, ar e terra de produtos e mercadorias; expedição de mercadorias; embala-

gem e re-embalagem de mercadorias; aluguer de paletes, contentores e peças separadas de contentores; serviço de contentores e armazenamen-

to de paletes; carga e descarga de contentores e paletes; limpeza, lavagem, inspecção, armazenamento, armazenagem, embalagem-

descompactação e aparelhamento de contentores; serviços de gestão de terminais para o transporte de contentores em zonas portuárias; aluguer 

de armazéns; armazenagem, transporte e entrega de mercadorias e correio; serviços de rastreamento de entrega; informação relativa ao trans-

porte, armazenamento e entrega de mercadorias; agentes de transportes; navio, transporte e corretagem de transporte; locação de veículos; 

serviços de encomendas e entrega de correio express; serviços de remoção; serviços de descarga de mercadoria; agências de serviços de trans-

porte marítimo; operação portuária, ou seja, gestão do tráfego do porto marítimo e carga e descarga de mercadorias, sob concessão; movimen-

tação portuária; transporte de máquinas e acessórios necessários para a extracção de petróleo e mineração; distribuição, transporte e armazena-

mento de combustíveis, carburantes, gasolina, óleo diesel, óleos, gordura lubrificante, lubrificantes, aditivos, não-químicas, para combustíveis 

e lubrificantes e de electricidade; serviços de navegação e de transporte de mercadorias; remessa de mercadorias, armazenagem de mercadori-

as, tendo em vista a reserva ou de guarda dos mesmos, anterior ou posterior à terra transporte ou outros meios de transporte; serviços de logís-

tica de transporte de mercadorias; carga e descarga de barcaças, navios, barcos, vagões e camiões; locação de veículos, opcionalmente, rodas 

industriais, máquinas de movimentação, vagões, barcaças, barcos e seus componentes; carregamento, pesagem e manutenção de mercadorias 

serviços. Classe 42: Serviços de análises e pesquisas industriais no domínio da logística e do transporte; controlo de qualidade e auditoria no 

campo da logística e do transporte; concepção, desenvolvimento, gestão e actualização (manutenção) de pacotes de software e software de 

computador no campo da logística e transporte; instalação de pacotes de software de computador e software; consultoria relativa a pacotes de 

software de computador e software; topografia; programação de computadores; concepção, desenvolvimento, gestão e actualização 

(manutenção) de pacotes de software de computador e software; concepção e desenvolvimento de aparelhos electrónicos de rastreamento para 

mercadorias transportadas; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; levantamento no domínio dos transportes, logística, 

transporte e rastreamento; testes e levantamentos; teste de instalações portuárias; pesquisa e desenvolvimento no campo da engenharia elétrica 

e electrónica, solar, hidráulica, geotérmica e produção de energia térmica; consultoria ambiental. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 154226683 efetuado na França em 17/11/2015. 

Classe 07 - Máquinas, impressora, fotocopiadora, scanner; máquinas de 

venda automática. Classe 09 - Instrumentos científicos, náuticos, foto-

gráficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinaliza-

ção, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; apare-

lhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acu-

mulação, 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); dispositi-

vos de extinção de fogo. Classe 16 - 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); maté-

rias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); carateres 

de impressão; clichés. Classe 20 - Mobiliário, vidros (espelhos), moldu-

ras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, 

junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepéro-

la, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias 

plásticas. 

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

branco. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003083/2016/ME/MP&S 

04,09,35,36,39,40,42 

BOLLORÉ Socité Anonyme  

 

França  

Odet 29500 Ergue-Gaberic France 

 

Comercial e Industrial 

13/04/2016 

Abaixo Listados 

Classe 04: Combustíveis; petróleo; combustíveis para motores; 

gasolina; óleo diesel; óleos e goruras lubrificantes industriais; 

lubrificantes; aditivos, não-químicos, para combustíveis, carbu-

rantes e lubrificantes; energia eléctrica. 
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Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003084/2016/ME/MP 

05  

Sanofi-aventis France  

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

Comercial e Industrial  

21/04/2016 

Abaixo Listado 

Reivindicação de cores: Verde claro, verde escuro e branco. 

Classe 09: Aparelhos e instrumentos científicos (excepto para fins médicos), náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção) e salva-vidas; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou controlo da electricidade, em especial baterias, carregadores de bateria, condensadores e os supercondensados; 

cabos, aparelhos de carregamento da bateria eléctrica; equipamentos de processamento de dados e computadores; pacotes de software de com-

putador e software; software de rastreamento de entregas; software de gerenciamento de logística em matéria de transportes e carga; software 

de gestão de stocks; aparelhos para registo, transmissão, reprodução, armazenamento ou processamento de som, imagens e dados; telefones, 

telemóveis; assistentes digitais pessoais (computadores), computadores, laptops, MP3 players; chips electrónicos; leitores de microchips, leito-

res de microchip remoto; terminais de computador e dispositivos periféricos de computador; microprocessadores de identificação; dados elec-

trónicos e digitais de gravação de média; aparelho de geo-localização electrónico. Classe 35: Assistência às empresas industriais e comerciais 

relacionada com logística de transporte; gestão administrativa relativa ao transporte de mercadorias (autorizações administrativas e aduanei-

ras); agências de importação e exportação; consultoria, informações relativas à logística de transportes para todos os tipos de bens e mercadori-

as; serviços relacionados com a realização das formalidades administrativas para o transporte nacional e internacional de mercadorias; promo-

ções comerciais no domínio dos transportes; estratégia e consultoria de gestão na área de logística; consultoria de estratégia e  gestão na área 

de logística; patrocínios; retalho e por grosso de combustíveis, carburantes, gasolinas, óleo diesel, óleos, gorduras lubrificantes, lubrificantes, 

aditivos, não-químicos, para combustíveis, combustíveis e lubrificantes e electricidade. Classe 36: As agências alfandegárias; colecta de tarifas 

alfandegárias; patrocínio financeiro.  Classe 39: Transporte; expedição de mercadorias e bens; embalagem e armazenagem de mercadorias e 

bens; organização de transporte de mercadorias e bens por mar, rio, ar, terra; transporte de mercadorias e bens por navio, transporte ferroviário, 

rodoviário, aéreo; gestão e assessoria relacionadas com o transporte de mercadorias; expedição de mercadorias (armazenamento intermediário) 

por mar, ar e terra de produtos e mercadorias; expedição de mercadorias; embalagem e re-embalagem de mercadorias; aluguer de contentores e 

peças separadas de contentores; serviço de contentores e armazenamento de paletes; carga e descarga de contentores; serviços de armazena-

mento de contentores; carga e descarga de contentores; serviços de gestão de terminais para transporte de contentores em zonas portuárias; 

aluguer de armazéns; armazenagem, transporte e entrega de mercadorias e correio; serviços de rastreamento de entrega; informações relativas 

ao transporte, armazenamento e entrega de mercadorias; agentes de transportes; corretagem de transporte por navio e carregamentos; locação 

de veículos; serviços de encomendas e entrega de correio express; serviços de remoção; serviços de descarga mercadoria; serviços de agência 

de transporte marítimo; operação portuária, ou seja, a gestão do tráfego do porto marítimo e carga e descarga de mercadorias, sob concessão; 

movimentação portuária; transporte de máquinas e acessórios necessários para a extracção de petróleo e mineração; distribuição, transporte e 

armazenamento de combustíveis, carburantes, gasolina, óleo diesel, óleos, gorduras lubrificantes, lubrificantes, aditivos, não-químicos, para 

combustíveis, combustíveis e lubrificantes e de electricidade. Classe 40: Produção de energia; produção de electricidade; consultoria profissio-

nal no domínio da produção de energia e electricidade; informações sobre a produção de energia solar e energia renovável. Classe 42: Serviços 

de análises e pesquisas industriais no domínio da logística e do transporte; controlo de qualidade e auditoria no campo da logística e do trans-

porte; concepção, desenvolvimento, gestão e actualização (manutenção) de pacotes de software e software de computador no campo da logísti-

ca e transporte; instalação de pacotes de software de computador e software; consultoria relativa a pacotes de software de computador e soft-

ware; topografia; programação de computadores; concepção, desenvolvimento, gestão e actualização (manutenção) de pacotes de software de 

computador e software; concepção e desenvolvimento de aparelhos electrónicos de rastreamento para transporte de mercadorias; análise indus-

trial e pesquisa relativas à energia; consultoria técnica e levantamentos relativos à produção de energia, instalações de armazenamento e distri-

buição; ensaios de materiais; serviços técnicos de ensaio; consultoria técnica e informações relativas à energia, a sua gestão e utilização; infor-

mações sobre a investigação e desenvolvimento relacionadas com a energia; monitoramento do uso de energia; avaliações técnicas e estimati-

vas de consumo de energia; design; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; Pesquisas no domínio dos transportes, logís-

tica, transporte e rastreabilidade; testes e pesquisas; testes de instalações de energia; pesquisa e desenvolvimento no campo da engenharia eléc-

trica e electrónica, solar, hidráulica, geotérmica e produção de energia térmica; consultoria ambiental. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 154226643 efetuado na França em 17/11/2015. 

Classe 05 – Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações químicas 

e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medicinal; 

suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de vitaminas e 

minerais; comida para bebé. 

LOOKNA 

00003085/2016/ME/MS 

 

35 

 

LOOKNA INC. 

 

Estados Unidos da América 

 
26664 Seagull Way, Apt A213, Malibu, CA 

90265, U.S.A. 

 

Comercial e Industrial  

 

21/04/2016 

 
Classe 35: Indexação web para fins comer-

ciais ou publicitários; publicidade em linha 

numa rede informática. 
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Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003088/2016/ME/MS 

35, 36 e 42 

FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGU-

ROS, SA 

Portugal 

Largo do Calhariz, nº 30, 1249-001 Lisboa, 

Portugal. 

Comercial e Industrial 

04/03/2016 

Abaixo Listados 

00003090/2016/ME/MP 

 

05  

 

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.  

 

Japão 

 
27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-8260, Japan  

 

Comercial e industrial  

 

13/04/2016 

 

 
Classe 05: Insecticidas, fungicidas, herbicidas 

e preparações para matar ervas daninhas e 

destruir vermes. 

00003092/2016/ME/MP  

05 

Sanofi-aventis France 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

Comercial e Industrial 

21/04/2016 

Abaixo Listados 

00003093/2016/ME/MP  

05 

Sanofi-aventis France 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

Comercial e Industrial 

21/04/2016 

Abaixo Listado 

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003094/2016/ME/MP 

05 

Sanofi-aventis France 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

Comercial e Industrial 

21/04/2016 

A frente  listados 

FIDELIDADE 

Publicidade, serviços de marketing, serviços de assessoria relaciona-

dos com marketing (Classe 35) Seguros (Classe 36) Alojamento de 

espaço de memória na internet; alojamento de portais Web; aloja-

mento de servidores; alojamento de sítios Web (Web sites); aloja-

mento de plataformas na internet; conceção de homepages e páginas 

de internet (Classe 42) 

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações quími-

cas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medi-

cinal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de 

vitaminas e minerais; comida para bebé. 

  

 Reivindicam-se as cores: Azul claro, azul escuro e branco 

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações quí-

micas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso 

medicinal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações 

de vitaminas e minerais; comida para bebé. 

  

 Reivindicam-se as cores: Azul turquesa, amarelo e branco. 

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações químicas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medicinal; 

suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de vitaminas e minerais; comida para bebé. 

  

 Reivindicam-se as cores: Laranja claro, laranja escuro e branco. 
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 
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Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003096/2016/ME/MP&S 

9, 16, 35, 36, 38, 41 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 

 

Portugal  

 
Avenida João XXI, 63, 2.º, 1000-300 Lisboa, 

Portugal 

Comercial e Industrial 

 

28/04/2016  

Abaixo Listado 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003099/2016/ME/MS 

43  

GRUPO MARTINON GRUMASA, S.L. 

Espanha 

Calle Espronceda, número 40, bajo, 28003  

Madrid, Espanha 

Comercial e Industrial 

28/04/2016 

Classe 43: Serviços de restauração; alojamento 

temporário. 

00003100/2016/MN/MP&S 

21,24 e 40 
OMCV – Organização das Mulheres de Cabo 

Verde 

 

Cabo Verde 
Rua Andrade Corvo 21, Cidade da Praia, Ilha 

de Santiago, Cabo Verde  

 

Industrial e Comercial  

02/05/2016 

Abaixo Listados 

00003095/2016/ME/MP 

05  

Sanofi-aventis France 

 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France  

Comercial e Industrial 

 

21/04/2016  

Abaixo Listado 

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações quími-

cas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medi-

cinal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de 

vitaminas e minerais; comida para bebé. 

  

 Reivindicam-se as cores: Verde, amarelo, roxo e branco 

Classe 9: Cartões de crédito, de débito e de pré-pagamento magnéticos, cartões magnéticos codificados, cartões magnéticos para operações 

bancárias; cartões ATM (magnéticos). Classe 16: Impressos, produtos de impressão, compreendendo publicações, periódicos, guias de utiliza-

ção; material de instrução e ensino (com exceção dos aparelhos), suportes publicitários impressos; calendários e agendas, cartões de crédito, 

de débito e de pré-pagamento (não-magnéticos). Classe 35: Gestão de negócios comerciais, administração comercial, assistência na direção de 

negócios, informação de negócios comerciais, publicidade. Classe 36: Negócios financeiros, monetários, imobiliários e bancários, incluindo 

os serviços bancários internacionais e os prestados através da internet ou outro meio de telecomunicação; serviços de troca de divisas, serviços 

de emissão de cheques bancários, serviços de emissão, gestão e difusão de cartões de crédito, de débito e bancários; transferências de fundos; 

serviços de crédito, de financiamento e empréstimos, corretagem; serviços de assistência financeira. Classe 38: Serviços de comunicação atra-

vés de qualquer meio sensorial; serviços de telecomunicações; serviços relacionados com comunicações por terminais de computador; servi-

ços de comunicações por redes de fibras óticas, serviços de comunicações eletrónicas através de redes mundiais de informática, incluindo a 

World Wide Web, de textos, gráficos, base de dados e programas de computador. Classe 41: Educação; formação; divertimento; atividades 

desportivas e culturais. 

 Reivindicam-se as cores: Azul; Roxo e Rosa 

Classe 21: Peças e artigos em cerâmica, peças moldadas em pedras vulcânicas; Classe 24: Objetos artesanais de decoração, Artigos Têxteis 

em peças para fins de decoração de lar, peças têxteis de decoração de cozinhas; Classe 40: Tecelagem de panos de terra, costura e confeções 

de vestuários, cortinas, lenços de camas, toalhas de mesas, toalhas de cozinhas e sacos de pães.  

  

 Reivindicam-se as cores: Vermelho, verde e laranja.    
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Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003101/2016/ME/MS  

43  

GRUPO MARTINON GRUMASA, S.L.  

Espanha  

Calle Espronceda, Número 40, bajo, 28003 

Madrid, Espanha.  

Comercial  

28/04/16 

Classe 43: Serviço de Restauração; Aloja-

mento temporário.  

00003104/2016/ME/MP&S 
01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 17, 29, 30, 

32, 35, 40, 41, 42, 44 
Merck KGaA – Sociedade Alemã Comandita 

por acções 

 

Alemanha 

 

Frankfurter Str. 250, 64293, Darmstadt,  

Alemanha 

 

Comercial e industrial  

 

07/04/2016   

Abaixo Listado 
Reivindicação de Cores: Azul; Roxo; Rosa. 

Classe 01: Químicos utilizados na indústria, em ciências e fotografia, bem como na agricultura, horticultura e indústria florestal; resinas artifi-

ciais não processadas; plásticos não processados; fertilizantes; composições extintoras de incêndios; preparações para temperar e soldar; subs-

tâncias químicas para preservar géneros alimentícios; substâncias de curtume; adesivos utilizados na indústria. Classe 02:Tintas; vernizes; 

lacas; conservantes contra a ferrugem e contra a deterioração de madeira; colorantes; mordentes; resinas naturais brutas; metais em película e 

pó para pintores, decoradores, impressores e artistas Classe 03:Sabão em pó; preparações de branqueamento; preparações de limpeza, polimen-

to, substâncias desengordurantes e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo; dentífricos. Classe 05: Pro-

dutos farmacêuticos e veterinários; produtos higiénicos para uso médico; substâncias e alimentos dietéticas adaptadas para utilização médica e 

veterinária, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, materiais para pensos; material para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfetantes; preparações para destruir vermes; fungicidas, herbicidas.  Classe 07: Máquinas para indústrias de 

processamento de metal, madeira e plástico, indústrias químicas e farmacêuticas, de agricultura e para a indústria de bebidas, a exploração 

mineira, as indústrias de têxtil, construção e de embalagem, máquinas para o processamento de materiais, máquinas-ferramentas; motores e 

motorizações [exceto para veículos terrestres];  acoplamentos e dispositivos de transmissão [exceto para veículos terrestres]; instrumentos 

agrícolas sem serem os manuais; incubadoras de ovos; máquinas distribuidoras automáticas. Classe 09:Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, de análise, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação [supervisão], salvamento de vidas e 

de ensino; aparelhos e instrumentos para [ilegível], comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; aparelhos 

para a [ilegível], transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos de gravação; discos compactos, DVDs e 

outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados a moedas; caixas registadoras, calculadoras, equipamento para o 

tratamento de informação, computadores; software informático; extintores; Classe 10: Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários 

e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material para suturas Classe 11: Aparelhos para iluminação, aqueci-

mento, geração de vapor, cozinha, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários. Classe 16: Papel e cartão; materi-

al impresso; material de encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria e fins domésticos; materiais para artistas; 

escovas de pintura; máquinas de escrever e requisitos para escritórios (exceto mobília); material instrutivo e de ensino [exceto aparelhos]; 

materiais de plástico para embalagens, não incluídos em outras classes; tipos de impressoras; blocos de impressão.  Classe 17:Borracha, guta-

percha, goma, amianto, mica; matérias plásticas [semiacabadas]; matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis [não de metal]Classe 

29: Carne; peixe; aves; carnes de caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias; doces; compo-

tas; ovos; leite; lacticínios; óleos e gorduras alimentares. Classe 30: Café; chá; cacau; sucedâneos de café; arroz; tapioca; sagu; farinha; produ-

tos feitos de cereais; pão; pastelaria; confeitaria; gelados; açúcar; mel; xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre; 

molhos [condimentos]; especiarias; gelo. Classe 32: Cervejas; águas minerais; águas gasosas; bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta; sumos 

de fruta;  xaropes e outras preparações para fazer bebidas. Classe 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empresarial; funções de 

escritórios. Classe 40: Tratamento de materiais com materiais bioquímicos, biológicos e farmacêuticos; tratamento de materiais com químicos; 

tratamento de água; tratamento de metal, tintura de tecidos; produção por encomenda de produtos químicos para utilização no fabrico, em 

investigações e ciências; produção por encomenda de misturas para utilização em produtos farmacêuticos. Classe 41: Educação; formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos e investigação e design relativos a isso; ser-

viços de análises e pesquisas industriais; design e desenvolvimento de hardware e software informáticos. Classe 44: Serviços médicos; servi-

ços veterinários; cuidados de saúde e de beleza para humanos e animais; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade em virtude de pedido de registo alemão no. 302015055537 com a data de 9 de Outu-

bro de 2015. 
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 Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003105/2016/ME/MP&S 

04, 09, 35, 36, 39, 40 e 42 

BOLLORÉ Socité Anonyme 

França 

Odet 29500 Ergue-Gaberic France 

Comercial e Industrial  

13/04/2016 

Abaixo Listados 

Classe 04: Combustíveis; petróleo; combustíveis para motores; gasolina; óleo diesel; óleos e gorduras lubrificantes industriais; lubrificantes; 

aditivos, não-químicos, para combustíveis, carburantes e lubrificantes; energia eléctrica. Classe 09: Aparelhos e instrumentos científicos 

(excepto para fins médicos), náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

(inspecção) e salva-vidas; aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da electri-

cidade, em especial baterias, carregadores de bateria, condensadores e os supercondensados; cabos, aparelhos de carregamento da bateria eléc-

trica; equipamentos de processamento de dados e computadores; pacotes de software de computador e software; software de rastreamento de 

entregas; software de gerenciamento de logística em matéria de transportes e carga; software de gestão de stocks; aparelhos para registo, trans-

missão, reprodução, armazenamento ou processamento de som, imagens e dados; telefones, telemóveis; assistentes digitais pessoais 

(computadores), computadores, laptops, MP3 players; chips electrónicos; leitores de microchips, leitores de microchip remoto; terminais de 

computador e dispositivos periféricos de computador; microprocessadores de identificação; dados electrónicos e digitais de gravação de mé-

dia; aparelho de geo-localização electrónico. Classe 35: Assistência às empresas industriais e comerciais relacionada com logística de transpor-

te; gestão administrativa relativa ao transporte de mercadorias (autorizações administrativas e aduaneiras); agências de importação e exporta-

ção; consultoria, informações relativas à logística de transportes para todos os tipos de bens e mercadorias; serviços relacionados com a reali-

zação das formalidades administrativas para o transporte nacional e internacional de mercadorias; promoções comerciais no domínio dos trans-

portes; estratégia e consultoria de gestão na área de logística; consultoria de estratégia e  gestão na área de logística; patrocínios; retalho e por 

grosso de combustíveis, carburantes, gasolinas, óleo diesel, óleos, gorduras lubrificantes, lubrificantes, aditivos, não-químicos, para combustí-

veis, combustíveis e lubrificantes e electricidade. Classe 36: As agências alfandegárias; colecta de tarifas alfandegárias; patrocínio financeiro. 

Classe 39: Transporte; expedição de mercadorias e bens; embalagem e armazenagem de mercadorias e bens; organização de transporte de 

mercadorias e bens por mar, rio, ar, terra; transporte de mercadorias e bens por navio, transporte ferroviário, rodoviário, aéreo; gestão e asses-

soria relacionadas com o transporte de mercadorias; expedição de mercadorias (armazenamento intermediário) por mar, ar e terra de produtos 

e mercadorias; expedição de mercadorias; embalagem e re-embalagem de mercadorias; aluguer de contentores e peças separadas de contento-

res; serviço de contentores e armazenamento de paletes; carga e descarga de contentores; serviços de armazenamento de contentores; carga e 

descarga de contentores; serviços de gestão de terminais para transporte de contentores em zonas portuárias; aluguer de armazéns; armazena-

gem, transporte e entrega de mercadorias e correio; serviços de rastreamento de entrega; informações relativas ao transporte, armazenamento e 

entrega de mercadorias; agentes de transportes; corretagem de transporte por navio e carregamentos; locação de veículos; serviços de enco-

mendas e entrega de correio express; serviços de remoção; serviços de descarga mercadoria; serviços de agência de transporte marítimo; ope-

ração portuária, ou seja, a gestão do tráfego do porto marítimo e carga e descarga de mercadorias, sob concessão; movimentação portuária; 

transporte de máquinas e acessórios necessários para a extracção de petróleo e mineração; distribuição, transporte e armazenamento de com-

bustíveis, carburantes, gasolina, óleo diesel, óleos, gorduras lubrificantes, lubrificantes, aditivos, não-químicos, para combustíveis, combustí-

veis e lubrificantes e de electricidade. Classe 40: Produção de energia; produção de electricidade; consultoria profissional no domínio da pro-

dução de energia e electricidade; informações sobre a produção de energia solar e energia renovável. Classe 42: Serviços de análises e pesqui-

sas industriais no domínio da logística e do transporte; controlo de qualidade e auditoria no campo da logística e do transporte; concepção, 

desenvolvimento, gestão e actualização (manutenção) de pacotes de software e software de computador no campo da logística e transporte; 

instalação de pacotes de software de computador e software; consultoria relativa a pacotes de software de computador e software; topografia; 

programação de computadores; concepção, desenvolvimento, gestão e actualização (manutenção) de pacotes de software de computador e 

software; concepção e desenvolvimento de aparelhos electrónicos de rastreamento para transporte de mercadorias; análise industrial e pesquisa 

relativas à energia; consultoria técnica e levantamentos relativos à produção de energia, instalações de armazenamento e distribuição; ensaios 

de materiais; serviços técnicos de ensaio; consultoria técnica e informações relativas à energia, a sua gestão e utilização; informações sobre a 

investigação e desenvolvimento relacionadas com a energia; monitoramento do uso de energia; avaliações técnicas e estimativas de consumo 

de energia; design; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; Pesquisas no domínio dos transportes, logística, transporte e 

rastreabilidade; testes e pesquisas; testes de instalações de energia; pesquisa e desenvolvimento no campo da engenharia eléctrica e electróni-

ca, solar, hidráulica, geotérmica e produção de energia térmica; consultoria ambiental. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca n.º 1542266856 efetuado em França em 17/11/2015. 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

38 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

P
u

b
li

ca
çã

o
 d

e 
P

ed
id

o
s 

 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 
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Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003107/2016/ME/MP  

05  

Sanofi-aventis France 

França 

82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 

Comercial e industrial  

21/04/2016  

Abaixo Listado 

00003108/2016/MN/MS 

39, 40  

 

Águas de Ponta Preta, LDA 

 

Cabo Verde 

 
Ponta Preta, Santa Maria, Ilha de Sal, Cabo 

Verde. 

 

Comercial  

 

20/04/2016 

 
Classe 39 - Recolha e Transporte de Águas 

Residuais; Classe 40 - Produção e Distribuição 

de Águas, Tratamentos e Condicionamentos de 

águas Residuais, Produções de Energias. 

Classe 05: Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações quími-

cas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medi-

cinal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de 

vitaminas e minerais; comida para bebé. 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores amarelo e la-

ranja. 
Reivindicações de Cores: Reivindicam-se as cores com as seguin-

tes caraterísticas quadricromia C 70% M 15% Y 0% K 0%. 
 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003111/2016/MN/MP 

25  

Honorine Sylva 

Cabo Verde 

Palmarejo, Cidade da Praia, Cabo Verde 

Comercial e Industrial  

13/05/2016 

Classe 25: vestuário, calçado, chapelaria. 

Reivindicação de cores: preto, branco, castanho. 

 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003112/2016/ME/MS  

41, 43 

 

Riu Hotels, S.A.  

 

Espanha  

 
Calle Laud s/n, Riu Center, Playa de Palma, 

Palma de Mallorca, Espanha 

 

Comercial  

26/04/2016 

Classe 41: Serviços de diversão. 

Classe 43: Serviços de restauração e hotelaria. 

RIU PALACE CABO VERDE 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003117/2016/ME/MP 

05 

HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIR-

KETI 

Turquia 

Mahir iz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Uskudar, Istanbul, Turkey  

 

Comercial e Industrial 

24/05/2016 

Classe 05: Fraldas para bebés e toalhetes húmi-

dos. 

MOLFIX 
MOLPED 

 

Marca nº 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00003118/2016/ME/MP 

05 

 
HAYAT KIMYA SANAYI ANONIM SIR-

KETI 

 

Turquia 

 
Mahir iz Caddesi, No. 25, Altunizade, Uskudar, 

Istanbul, Turkey  

 

Comercial e Industrial 

 

24/05/2016 

 
Classe 05: Pensos higiénicos; tampões higiéni-

cos, toalhetes íntimos, pensos higiénicos. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003119/2016/MN/MP&S 

25, 41  

Jeremias Dias Furtado, José Maria Monteiro 

Semedo, Joaquim Vieira Santos 

Cabo Verde 

Rua do Palmarejo nº 8, 2º Dto, Praia – ilha de 

Santiago, Cabo Verde. 

Comercial e industrial 

06/05/2016 

Classe 25: Vestuário e chapelaria. Classe 41: 

Atividades desportivas e culturais 

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00003122/2016/ME/MP  

 

03  

 

HAYAT  KIMYA  SANAYI  ANONIM   

SIRKETI 

 

Turquia 

 
Mahir iz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Uskudar, Istanbul,  Turkey  

 

Comercial e Industrial 

 

24/05/2016  

 
Classe 03: Preparações para branquear e lim-

par, sabões. 

Reivindicação das cores: Preto, azul, vermelho, branco e verde. 

BINGO 
 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003125/2016/MN/MP  

33  

Águas de Ribeirão, S.A. 

 

Cabo Verde 

Ribeirão Chiqueiro – São Domingos – Ilha de 

Santiago 

Industrial & Comercial  

27/05/16  

Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção 

das cervejas).  

Marca nº 

 

Classes 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

 

Atividade 

 

Data do pedido 

 

Produtos/Serviços 

00003126/2016/ME/MS 

 

39, 41,43 e 44 

 

TUI AG 

 

Alemanha 

 

Karl- Wiechert-Alle 4, 30625 Hannover,  

Alemanha 

 

Industrial & Comercial  

 

03/06/16 

 

Abaixo Listados 

 

Classe 39ª: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, fér-

rea, marítima e aérea; serviços de porteiro (transporte de malas); transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reser-

vas e planeamento de viagens, excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, mar-

cação e preparação de excursões, passeios de um dia e excursões turísticas; visitas turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pes-

soal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a 

motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; 

organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, 

prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para 

transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector de viagens de 

turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria atra-

vés de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística 

de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de 

sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito.  Classe 41ª : Formação básica e avançada bem como informação sobre 

educação; serviços de instruções, em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto 

produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de  filmes e 

vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro;  espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos 

populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira (entretenimento);  
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003139/2016/MN/MS 

35  

Krioula Investimentos, Lda. 

Cabo Verde 

Achada Santo António, rua Embaixada da 

Espanha 

 

Comercial  

23/06/2016  

Classe 35: Publicidade, gestão de negócios 

comerciais, administração comercial, trabalhos 

de escritório. 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003132/2016/ME/MP 

29 

Hershey Canada Inc. 

 

Canadá 

5750 Explorer Drive, Mississauga, Ontario 

L4W 0B1, Canada 

 

Comercial e Industrial 

24/05/2016 

Abaixo Listados 

organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização 

de férias; serviços de educação física e fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de manutenção da forma física, ser-

viços de clubes de treino e de fitness, fornecimento de serviços de jardins infantis, de salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de mu-

seus (apresentação e exposições), salões de jogos; serviços de campos de desporto; parques de diversão; fornecimento de campos de golfe, 

campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições desporti-

vas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos desportivos, 

científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados 

(filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; 

publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em parti-

cular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e 

jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; 

organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de 

diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de 

consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da forma-

ção contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio 

dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas 

através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43ª : Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de 

comida e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamen-

tos turísticos; serviços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas de 

reunião; serviços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com 

Internet; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamen-

to, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de 

catering para convidados. Classe 44ª : Serviços médicos; serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços relativos a cuidados 

de saúde e beleza através de saunas, salões de beleza, sanatórios, cabeleireiros e salões de massagem; enfermagem; banhos públicos com fins 

higiénicos; banhos turcos; organização de estadias recreativas para fins de saúde; assistência médica; casas de convalescença; arranjos florais; 

serviços de manicure; massagistas; fisioterapia; lares com acompanhamento médico; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentá-

ria; reservas para serviços na área do wellness e de cuidados de beleza. 

Reivindicação de Cores: Reivindica-se as cores, amarelo e bege. 

BROOKSIDE 

Classe 29: Barras para petiscar à base de frutos secos e sementes; 

barras para petiscar à base de frutos secos e de fruta seca; barras 

alimentares à base de frutos secos; barras para petiscar à base de 

frutos secos; barras alimentares à base de fruta processada e de frutos 

secos; barras para petiscar à base de sementes; petiscos à base de 

fruta; petiscos à base de fruta seca; alimentos para petiscar à base de 

fruta; alimentos para petiscar à base de frutos secos, nomeadamente 

núcleos de frutos secos; petiscos à base de frutos secos, nomeada-

mente frutos secos crocantes. 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores amarelo, branco, 

azul e vermelho. 
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Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003146/2016/MN/MP&S 

22, 23, 24, 25, 26, 41 

Confecções Alves Monteiro, Lda. 

Cabo Verde  

Zona Industrial Achada Grande Trás 

 

Comercial e industrial 

04/07/2016  

Classe 22: Cordas, cordéis, redes, tendas, tol-

dos, sacos, matérias para enchimento, matérias 

têxteis fibrosas brutas. Classe 23: Fios para uso 

têxtil. Classe 24: Tecidos e produtos têxteis, 

coberturas de cama e coberturas de mesa. Clas-

se 25: Vestuário, calçado e chapelaria. Classe 

26: Rendas e bordados, fitas e laços, botões, 

colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas. Classe 

41: Formação 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003145/2016/MN/MP&S  

22, 24, 25, 26 e 41  

Confecções Alves Monteiro, Lda. 

 

Cabo Verde 

Zona Industrial Achada Grande Trás. 

 

Industrial & Comercial  

04/07/16  

Classe 22: Cordas Cordéis, redes, tenda, toldos, 

sacos. Classe 24: Tecidos e produtos têxteis, 

coberturas de cama e coberturas de mesa. Classe 

25: Vestuário, calçado, chapelaria. Classe 26: 

Rendas e bordados, fitas e laços, botões, colche-

tes e ilhós, alfinetes e agulhas. Classe 41: for-

mações.  

 Marca nº 

Classes 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003149/2016/MN/MS 

35  

Hailton Manuel Tavares Alfama  

Cabo Verde  

Achadinha-Baixo, Praia, Ilha de Santiago, Cabo 

Verde.  

Comercial  

20/07/16  

Abaixo Listados 

Serviços de encomenda, vendas online a retalho, serviços de exportações e importações, serviço de contactos comerciais, serviços de pesqui-

sa, análises e informações de negócios.  
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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. 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

43 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

RETIFICAÇÃO DE 

PEDIDOS  

2 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA  
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Marca n.º 00001033/2007/ME/MP&S 
 

  

  

  

  

  

Retificação da marca nº 00001033/2007/ME/MP&S – VADAFONE logo – em 

nome da requerente VODAFONE GROUP PLC., de nacionalidade BRITÂNICA, 

com a residência em Vodafone House the Connection Newbury, Berkshire RG14 

2FN – United Kingdom., Publicado no 1º BPI, na par te r elativa – Ao número e 

data da marca. 
Data correta - 26-10-2007 

Marca n.º 00001034/2007/ME/MP&S 

  

  

VODAFONE WORLD 
  

  
  

  
Retificação da marca nº 00001034/2007/ME/MP&S – VADAFONE WORLD – 

em nome da requerente VODAFONE GROUP PLC., de nacionalidade BRITÂNI-

CA, com a residência em Vodafone House the Connection Newbury, Ber-

kshire RG14 2FN – United Kingdom., Publicado no 1º BPI, na parte relativa – 

Ao número e data da marca. 
Data correta - 26-10-2007 

Marca n.º 00001035/2007/ME/MP&S 

  
  

VODAFONE 
  

  

Retificação da marca nº 00001035/2007/ME/MP&S – VADAFONE – em nome da 

requerente VODAFONE GROUP PLC., de nacionalidade BRITÂNICA, com a 

residência em Vodafone House the Connection Newbury, Berkshire RG14 2FN – 

United Kingdom., Publicado no 1º BPI, na par te relativa – Ao número e data 

da marca. 
Data correta - 26-10-2007 

Marca n.º 00001036/2007/ME/MP&S  
Retificação da marca nº 00001036/2007/ME/MP&S – VADAFONE logo – em 

nome da requerente VODAFONE GROUP PLC., de nacionalidade BRITÂNICA, 

com a residência em Vodafone House the Connection Newbury, Berkshire RG14 

2FN – United Kingdom., Publicado no 1º BPI, na par te r elativa – Ao número e 

data da marca. 

Data correta - 26-10-2007  

 

 

 

Marca n.º 00002855/2015/ME/MP 

  

  

SCOTT´S 

  
Retificação da marca nº 00002855/2015/ME/MP – SCOTT´S – em nome da reque-

rente Quaker Oats Limited., de nacionalidade BRITÂNICA, com a residência em 

P.O. Box 24, Bridge Road, Southall, Middle-sex US2 4AG, United Kingdom., 

Publicado no 6º BPI, na parte relativa – Ao nome do requerente e a morada. 
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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 Classi-

ficação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

3 
 

 

AVERBAMENTOS DE TRANSMISSÃO 

ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO  
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AVERBAMENTOS DE 

TRANSMISSÃO 
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N.º Marca Reprodução da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

  

0000357/2006/ME/MP 

  

 

 32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

 

0000358/2006/ME/MP   CORONA EXTRA   32 

   AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

 0000359/2006/ME/MP   CORONA LIGHT    32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

0000360/2006/ME/MP  32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

 

 0000412/2006/ME/MP MODELO ESPECIAL    32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE: 

DE: Cervecer ía Modelo, S. de R.L. de C.V, com sede em Largo 

Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito Federal 

11320 México; 

PARA: Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V, com sede 

em Largo Alberto nº. 156, Colonia Anáhuac, México, Distrito 

Federal 11320 México; 

 0000416/2006/ME/MP   NEGRA MODELO  32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISÃO DA TITULARIDADE: 

 

DE: KAYANA INDUSTRY CO., LTD. 

PARA: KYB CORPORATION 

  

0000306/2007/ME/MP 
 

07 e 12 

A
v
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b
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en
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s 
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ALTERAÇÃO DOS  

PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO   
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N.º  Marca 

 

Reprodução da Marca 

 

Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA: 

  

DE: Overseas Chinese Town, Shenzhen Special 

Zone, People´s Republic of China 

  

PARA: 15-24/F, konka R&D Building, No. 28 Keji 

South 12th Road, Science and Technology Park, 

Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen 

City, Guangdong Province, People´s Republic 

of China 

00001177/2008/ME/MP KONKA 9 

A
L

T
E

R
A

Ç
Ã

O
 D

O
 E

N
D

E
R

E
Ç

O
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PEDIDOS DE  

DESISTÊNCIA 

4 
 

DESISTÊNCIA MARCAS 

8ºBPI
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  Marca Classe Requerente 

Desistência do pedido de registo da 

Marca “HOTELS PLAZA” n.º 

00000191/2006/ME/MS, em nome da 

Grup Cierco, S.A.  

HOTELS PLAZA  
  

43 

  

Grup Cierco, S.A. 

 Desistência do registo da Marca 

“DHL” n.º 0000269/2008/ME/MS, em 

nome da “DHL Operations B.V.” 

 

  

39 

  

DHL Operations B.V. 

Desistência do registo da Marca “M2-

EMMEDUE – ADVANCED BUIL-

DING SYSTEM” n.º 

00000312/2007/ME/MP, em nome da 

“Emmedue, S.P.A.” 

  

M2-EMMEDUE – ADVANCED 

BUILDING SYSTEM 

  

06, 07,19 

  

Emmedue, S.P.A. 

  

Desistência do registo da Marca figu-

rativa “SAFRA” n.º 

0000326/2007/ME/MP, em nome da    

“JS I.P. HOLDING CO.”  

 14, 36  JS I.P. HOLDING CO.  

Desistência do registo da Marca 

“CONCERTAINER” n.º 

001669/2010/ME/MP, em nome da 

“HESCO BASTION LIMITED”. 

  
  

CONCERTAINER 

  

  

06,19 

HESCO BASTION LIMITED 

D
E

S
IS

T
Ê

N
C

IA
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO

8ºBPI
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Despacho Administrativo 

Reclamação/Contestação  

5 
 

 

 

Reclamações Improcedentes 

8ºBPI
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Marcas Reclamante / Reclamada 
Data de 

Pedido 
Classe 

Data de 

despacho 
Decisão 

00000441/2006/ME/MP 
  

- STELLA ARTOIS – 
  
E 
  

00000442/2006/ME/MP 

 
  
  

VS 
  
  

0002162/2013/MN/MP 
  

 
  
  

 

 

 

 

ANHEUSER-BUSCH IN-

BEV S.A., 
  
 
  
  

Vs 
  
  
  
Cavibel – INDUSTRIA DE 

BEBIDAS DE CABO 

VERDE, SARL., 

08/11/2006 32 

16/11/2015 

Reclamação considerada improceden-

te, por inobservância da infração 

invocada nos termos das alíneas a),b e 

c) do nº 1 do artigo163º do CPI, tendo 

sido, em consequência, deferido o 

pedido de registo nos termos do nº 3, 

do artigo 155º do CPI- Código da 

Propriedade Industrial. 
10/06/2013 32 

00000441/2006/ME/MP 
  

- STELLA ARTOIS – 
  
E 
  

00000442/2006/ME/MP 
  

 
  

VS 
  

00000606/2008/MN/MP 
  

 
  

ANHEUSER-BUSCH IN-

BEV S.A., 
  
  
  

Vs 
  
  
  
Cavibel – INDUSTRIA DE 

BEBIDAS DE CABO 

VERDE, SARL., 

08/11/2006 32 

07/07/2016 

 

 

Reclamação considerada improceden-

te por inobservância das infrações 

invocadas nos termos das alíneas h) e 

l) do artigo 157º, do número 1 do 

artigo 159º e da alínea a) do número 2 

do artigo 270 º do CPI - Código da 

Propriedade Industrial, tendo sido, em 

consequência, deferido o pedido de 

registo da marca da reclamada, nos 

termos do nº 3, do artigo 155º do CPI- 

Código da Propriedade Industrial. 
  

03/04/2008 32 

 

00001390/2006/ME/MP 
  

 
  
  
 

VS 
  
 

 

0000605/2008/MN/MP – 

“KRYSTAL” 
  

Unicer – Bebidas de Portu-

gal, SGPS, S.A. 
 

 

 

 

VS 
  
 

 

Cavibel – Indústria de Bebi-

das de Cabo Verde, SARL 

14/06//2006 32 

29/06/2016 

Reclamação considerada improcedente 

por inobservância das infrações invo-

cadas nos termos da alínea l) do artigo 

157º, e da alínea a) do número 2 do 

artigo 207º do CPI, tendo sido, em 

consequência, deferido o pedido de 

registo da marca da reclamada, nos 

termos do nº 3, do artigo 155º do CPI- 

Código da Propriedade Industrial. 
29/07/2008 32 
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Marcas Reclamante / Reclamada 
Data de 

Pedido 

Clas

se 

Data de 

despacho 
Decisão 

00000441/2006/ME/MP 

  

- STELLA ARTOIS – 

  
E 

  

00000442/2006/ME/MP 

  

 
VS 

  

  
00001655/2012/ME/MP 

 

 

 

 

 

 

ANHEUSER-BUSCH  

INBEV S.A., 

  

  

 

 

 

 

VS 

  

  

 

Cavibel – Industria de 

Bebidas de Cabo Verde, 

Sarl 

08/11/2006  32 

  

  

  

  

24/08/2015 

 Reclamação considerada improce-

dente, por inobservância da infração 

invocada nos termos das alíneas a),b e 

c) do nº 1 do artigo163º do CPI, tendo 

sido, em consequência, deferido o 

pedido de registo nos termos do nº 3, 

do artigo 155º do CPI- Código da 

Propriedade Industrial. 
19/03/2012  33 

  

00000441/2006/ME/MP 

  

- STELLA ARTOIS – 

  
E 

  

00000442/2006/ME/MP 

 

VS 

 

0002121/2010/MN/MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHEUSER-BUSCH IN-

BEV S.A., 

  

  

 

VS 

  

  

Cavibel – Industria de 

Bebidas de Cabo Verde, 

Sarl 

  

08/11/2006 

  

  

  

  

  

 

  

32 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

30/10/2015 

  

Reclamação considerada improceden-

te, por inobservância da infração 

invocada nos termos das alíneas a),b e 

c) do nº 1 do artigo163º do CPI, tendo 

sido, em consequência, deferido o 

pedido de registo nos termos do nº 3, 

do artigo 155º do CPI- Código da 

Propriedade Industrial. 

  23/06/2010 32 

  

00000441/2006/ME/MP 

  

- STELLA ARTOIS – 

  
E 

  

00000442/2006/ME/MP 

 

VS 

  

0002903/2007/MN/MP 

 

ANHEUSER-BUSCH  

INBEV S.A., 

  

  

 

 

 

  

VS 

  

  

Cavibel – Industria de Be-

bidas de Cabo Verde, Sarl 

  

08/11/2006 

  

  

  

  

  

 

  

32 

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

17/06/2016 

  

Reclamação considerada improceden-

te, por inobservância da infração invo-

cada nos termos das alíneas a),b e c) 

do nº 1 do artigo163º do CPI, tendo 

sido, em consequência, deferido o 

pedido de registo nos termos do nº 3, 

do artigo 155º do CPI- Código da Pro-

priedade Industrial. 14/12/2007 32 
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p
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h
o
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d
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at
iv

a
 

Marcas Reclamante / Reclamada 
Data de 

Pedido 
Classe 

Data de 

despacho 
Decisão 

 

000433/2007/ME/MP 

 

“SERRA DA ESTRELA” 

  

 

 

VS 

  

  

 

0002162/2013/MN/MP 

  

 
  

 

 

 

Sasel – Sociedade de Aguas 

da Serra da Estrela, S.A. 

  

  

 

VS 

  

  

 

Cavibel – Industria de 

Bebidas de Cabo Verde, 

Sarl 
  

  

22/02/2007 

  

  

  

  

 

  

32 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

04/09/2015 

  

  

Reclamação considerada improceden-

te, por inobservância da infração 

invocada nos termos das alíneas a),b e 

c) do nº 1 do artigo163º do CPI, tendo 

sido, em consequência, deferido o 

pedido de registo nos termos do nº 3, 

do artigo 155º do CPI- Código da 

Propriedade Industrial. 10/06/ 2013 32 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

58 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CONCESSÃO DE  TÍTULOS  

DE REGISTO 

6 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE REGISTO  

 

RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  

8ºBPI
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CONCESSÃO TÍTULOS  

 MARCAS  
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N.º Pedido: 000071/2006/ME/MP 

Marca: COROLLA 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor Cor-

poration) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

COROLLA 

N.º Pedido: 000072/2006/ME/MP 

Marca: DYNA 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 

DYNA 

 

 

N.º Pedido: 000069/2006/ME/MP 

Marca: AVENSIS 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 AVENSIS 

  

N.º Pedido: 000070/2006/ME/MP 

Marca: COASTER 

Classe: 12 

Titular:Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

COASTER 

N.º Pedido: 000068/2006/ME/MP 

Marca: RAV 4 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 

 

 

 

YARIS 

N.º Pedido: 000067/2006/ME/MP 

Marca: YARIS 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 

 

 
RAV 4 

N.º Pedido: 000066/2006/ME/MP 

Marca: TOYOTA (FIGURATIVA) 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

TOYOTA 

N.º Pedido: 000065/2006/ME/MP 

Marca: TOYOTA 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  
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N.º Pedido: 000080/2006/ME/MS 

Marca: POUSADAS DE PORTUGAL     

(MISTA) 

 

Classe: 43 

Titular: Grupo Pestana Pousadas - 

Investimentos Turísticos, S.A. 

 

Data do pedido: 22/08/2006 

Publicação: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 15/06/2016 

País de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

 

 
 

N.º Pedido: 000079/2006/ME/MP 

Marca: LEXUS (MISTA) 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor Cor-

poration) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

País de Origem: Japão 

 
 

 

 

 

 

N.º Pedido: 000078/2006/ME/MP 

Marca: PREVIA 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

País de Origem: J apão 

LANDCRUISER 

PRADO 

N.º Pedido: 000077/2006/ME/MP 

Marca: LANDCRUISER  PRADO  

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor Cor-

poration) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

País de Origem: Japão 

 

 

 

 
PREVIA 

N.º Pedido: 000075/2006/ME/MP 

Marca: HILUX 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor Cor-

poration) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 

 

 

 

 

HILUX 

N.º Pedido: 000076/2006/ME/MP 

Marca: LANDCRUISER 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

País de Origem: Japão 

 

 

 

 
LANDCRUISER 

N.º Pedido: 000073/2006/ME/MP 

Marca: FORTUNER  

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

FORTUNER 

N.º Pedido: 000074/2006/ME/MP 

Marca: HIACE 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation) 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: J apão  

 

 

 

 
HIACE 
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N.º Pedido: 0000206/2006/ME/MP&S 

Marca: MEDA (MISTA) 

Classe: 05, 42, 44 

Titular: Meda AB 

 

 

 

Data do pedido: 07/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 14/06/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

N.º Pedido: 0000208/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES (FIGURATIVA) 

Classe: 12, 36, 37 

Titular: DaimlerChrysler  AG  

 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 15/06/2016 

Pais de Origem: Alemanha  

 

N.º Pedido: 0000193/2006/ME/MP 

Marca: IZIDORO  

Classe: 29 

Titular: Sapropor  – Produtos Alimenta-

res, S.A. 

 

 

Data do pedido: 17/10/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 14/06/2016  

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

 

 

IZIDORO  

N.º Pedido: 0000205/2006/ME/MP&S 

Marca: MEDA PHARMA 

Classe: 05, 42, 44 

Titular: Meda AB 

 

 

Data do pedido: 07/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 14/06/2016 

Pais de Origem: Suécia 

 

 

 

 
MEDA PHARMA  

N.º Pedido: 0000147/2006/ME/MP 

Marca: BRANCA DE NEVE (MISTA) 

Classe: 30 

Titular: FABRICAS LUSITANA – 

PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. 

 

 

Data do pedido:06/10/2006 

Publicação: B.O de 01 /01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000190/2006/ME/MP 

Marca: GIVES YOU WINGS 

Classe: 32 

Titular: Red Bull GmbH 

 

 

Data do pedido: 09/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 14/06/2016 

Pais de Origem: Áustr ia  

 

 

 

 
GIVES YOU WINGS  

N.º Pedido: 0000209/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES 

Classe: 12, 36, 37 

Titular: DaimlerChrysler  AG 

 

 

Data do pedido:  14/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 15/06/2016 

Pais de Origem: Alemanha  

MERCEDES  

N.º Pedido: 0000207/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES-BENZ 

Classe: 12, 36, 37 

Titular: DaimlerChrysler  AG 

 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 14/06/2016 

Pais de Origem: Alemanha 

  

 

 
 
 
MERCEDES-BENZ  
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N.º Pedido: 0000416/2006/ME/MP 

Marca: NEGRA MODELO 

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 06/11/2006 

Publicação: B.O de 01 /01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México  

 

 

 

 

 

MODELO 

ESPECIAL 

N.º Pedido: 0000412/2006/ME/MP 

Marca: MODELO ESPECIAL 

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 06/11/2006 

Publicação: B.O de 01 /01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México  

 

 

 

 

 

NEGRA 

MODELO 

N.º Pedido: 0000360/2006/ME/MP 

Marca: CORONA LIGHT (FIG) 

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 02/11/2006 

Publicação: B.O de 01/01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México  

CORONA 

LIGHT 

N.º Pedido: 0000359/2006/ME/MP 

Marca: CORONA LIGHT  

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 02/11/2006 

Publicação: B.O de 01/01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México 

 
 

N.º Pedido: 0000357/2006/ME/MP 

Marca: CORONA EXTRA (FIG) 

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 02/11/2006 

Publicação: B.O de 01 /01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000358/2006/ME/MP 

Marca: CORONA EXTRA 

Classe: 32 

Titular: Modelo MKT de México, S.de 

R.L. de C.V. 

 

Data do pedido: 02/11/2006 

Publicação: B.O de 01/01/2010 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Pais de Origem: México 

 

 

 
CORONA 

EXTRA 

N.º Pedido: 0000213/2006/ME/MP 

Marca: CITIZEN 

Classe: 9 e 14 

Titular: CITIZEN HOLDINGS KA-

BUSHIKI KAISHA, ALSO TRADING 

AS CITIZEN HOLDINGS CO., LTD. 

Data do pedido: 04/12/2006 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 17/06/2016 

Pais de Origem: J apão  

 

N.º Pedido: 0000223/2006/ME/MS 

Marca: Raul César  Ferreir a  

Classe: 42 

Titular: Raul César  Fer reir a (Herdª.), 

Lda. 

 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação: B.O. 01/01/2010 

Data de Concessão: 12/06/2016 

Pais de Origem: Por tugal  
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N.º Pedido: 0000701/2007/ME/MP 

Marca: PAMPERO  

Classe: 33 

Titular: R & A BAILEY & CO. 

 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O de 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013  

Pais de Origem: Venezuela 

PAMPERO 

N.º Pedido: 0000774/2008/ME/MP&S 

Marca: WII 

Classe: 9, 16, 28, 41 

Titular: Nintendo Co., Ltd. 

 

Data do pedido: 03/07/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: J apão 

Wii 

N.º Pedido: 0000686/2006/ME/MP 

Marca: Q&Q (MISTA) 

Classe: 14 

Titular: CITIZEN CBM KABUSHIKI 

KAISHA also trading as JAPAN CBM 

CORPORATION 

 

Data do pedido: 20/10/2006 

Publicação: B.O de 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: J apão 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 0000700/2007/ME/MP 

Marca: PAMPERO (FIG) 

Classe: 33 

Titular: R & A BAILEY & CO. 

 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O de 25/06/2010 

Data de Concessão: 18/08/2013 

Pais de Origem: Venezuela 

 

 

 

N.º Pedido: 0000573/2010/ME/MP 

Marca: TVI 

Classe: 38 

Titular: TVI- Televisão Independente, 

S.A. 

 

Data do pedido: 12/07/2010 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: Por tugal  

 

 

 

 

 

TVI 

N.º Pedido: 0000679/2006/ME/MP 

Marca: COOL WATER 

Classe: 03 

Titular: Zino Davidoff S.A. 

 

 

Data do pedido: 08/11/2006 

Publicação: B.O de 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Suíça 

 

 

 

 
COOL WATER 

N.º Pedido: 0000743/2008/ME/MP 

Marca: MARTELL 

Classe: 33 

Titular: Martell & CO. 

 

Data do pedido: 07/07/2008 

Publicação: B.O. 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: França 

 

 

 

MARTEL 
 

 

 

 

N.º Pedido: 0000696/2007/ME/MP&S 

Marca: GENERAL CABLE (MISTA) 

Classe: 09, 17, 35,42 

Titular: General Cable Technologies 

Corporation 

 

Data do pedido: 04 /10/2007  

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013                            

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 
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N.º Pedido: 0000992/2008/ME/MP 

Marca: SABOR REAL 

Classe: 29 

Titular: Galapa- Indústria de Carnes, 

S.A. 

 

Data do pedido: 28/07/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: Por tugal  

SABOR REAL 

N.º Pedido: 00001093/2006/ME/MP 

Marca: DAVIDOFF  

Classe: 03, 09, 14, 16, 18, 25, 33 

Titular: Zino Davidoff S.A. 

 

 

 

Data do pedido: 04/12/2006  

Publicação: 1ºBPI   

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: Suíça  

DAVIDOFF  

N.º Pedido: 0000979/2007/ME/MP 

Marca: TOP BEER 

Classe: 32 

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, 

S.A. 

Data do pedido: 08/08/2007 

Publicação: B.O 01/10/2007 

Data de Concessão: 27/05/2015 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

 

TOP BEER 
 

 

 

 

N.º Pedido: 0000991/2008/ME/MS 

Marca: phar m affairs 

Classe: 35 e 42 

Titular: Phar maffairs Phar maceutical 

Consulting – Consultadoria, LDA 

 

Data do pedido: 28/07/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 
 

N.º Pedido: 0000976/2007/ME/MP 

Marca: PRIMA 

Classe:32 

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, 

S.A. 

 

Data do pedido: 08/08/2007 

Publicação: B.O 01/10/2010 

Data de Concessão: 27/05/2015 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 
 

PRIMA 

N.º Pedido: 00001126/2006/ME/MP 

Marca: MERCK 

Classe: 1, 2, 3, 5, 9, 16, 29, 30 

Titular: MERCK KGaA 

 

 

Data do pedido: 27/10/2006 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: Alemanha  

MERCK 

N.º Pedido: 0000959/2007/ME/MP 

Marca: CINTRA 

Classe: 32 

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, 

S.A. 

 

Data do pedido: 08/08/2007 

Publicação: B.O 01/10/2010 

Data de Concessão: 27/05/2015 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

 

 

CINTRA 

N.º Pedido: 0000872/2008/ME/MP 

Marca: PORTINARI (MISTA) 

Classe: 3 

Titular: Por tinar i Licensing Ltda. 

 

Data do pedido: 08/04/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão:13/08/2013 

Pais de Origem: Brasil 

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00001153/2006/ME/MP 

Marca: A TECNAL (MISTA) 

Classe: 16 

Titular: A TECNAL – Gabinete de Regis-

tos, Lda 

 

Data do pedido: 09/06/2006 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Por tugal  

 

N.º Pedido: 00001162/2006/ME/MP 

Marca: ZINO PLATINUM  

Classe: 34 

Titular: Davidoff & Cie, SA 

 

Data do pedido: 10/11/2006 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Suíça  

ZINO PLATINUM 

N.º Pedido: 00001144/2008/ME/MP 

Marca: RED BULL (MISTA) 

Classe: 32 

Titular: RED BULL Gmbh 

 

Data do pedido: 22/07/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Áustr ia  

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001146/2006/ME/MP&S  

Marca: Siemens 

Classe: 01, 05, 07, 09, 10, 11, 35, 37 

Titular: Siemens Aktiengesellschaft 

 

Data do pedido: 19/12/2006 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Alemanha  

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001135/2008/ME/MP 

Marca: OE 

Classe: 03 

Titular: Patsem Investments Corpora-

tion 

Data do pedido: 14/01/2008 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Inglater ra  

 

 

 

 

   OE  

N.º Pedido: 00001166/2010/ME/MP 

Marca: GOLO 

Classe: 32 

Titular: JOSÉ LUÍS CARVALHO 

 

Data do pedido: 18.03.2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Por tugal  

GOLO 

N.º Pedido: 00001161/2008/ME/MP 

Marca: ZINO DAVIDOFF 

Classe: 3, 14, 16, 18, 35 

Titular: ZINO DAVIDOFF SA 

 

 

Data do pedido: 08/07/2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Suíça  

 

 

 

 
ZINO DAVIDOFF 

N.º Pedido: 00001131/2007/ME/MP 

Marca: MP3 

Classe: 03 e 08 

Titular: UNHYCOS 

 

 

Data do pedido: 25/10/2007 

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 

 

MP3 
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N.º Pedido: 00001349/2011/ME/MP 

Marca: NIVEA (MISTA) 

Classe: 03 

Titular: Beiersdorf AG 

 

Data do pedido: 13/04/2011 

Publicação: 2ºBPI 

Data de Concessão: 13/08/2013  

Pais de Origem: Alemanha  

 

N.º Pedido: 00001472/2009/ME/MP 

Marca: ZOOMLION (MISTA) 

Classe: 07,12 

Titular: Changsha Zoomliom Heavy 

Industry Science & Technology Deve-

lopment Co., Ltd 

Data do pedido: 28/12/2009 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: China  

ZOOMLION  

N.º Pedido: 00001348/2011/ME/MP 

Marca: BDF (MISTA) 

Classe: 03 

Titular: Beiersdorf AG  

 

Data do pedido: 13/04/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013  

Pais de Origem: Alemanha  

 

 
 

N.º Pedido: 00001341/2011/ME/MP 

Marca: CORSET 

Classe: 34 

Titular: “FINANSCONSULT” EOOD 

 

Data do pedido: 24/05//2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Bulgár ia  

 

 

 

 

CORSET 

 
 

N.º Pedido: 00001496/2012/ME/MP&S 

Marca: SONY (MISTA) 

Classe: 09, 10,11, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 

Titular: Sony Corporation  

 

Data do pedido: 28/03/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 18/02/2016 

Pais de Origem: J apão 

 

N.º Pedido: 00001352/2011/ME/MP 

Marca: BEIERSDORF 

Classe: 03 

Titular: Beiersdorf AG  

 

Data do pedido: 13/04/2011  

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013  

Pais de Origem: Alemanha  

 

 

 

 
BEIERSDORF 

N.º Pedido: 00001340/2011/ME/MP&S 

Marca: MIGRANTE (MISTA) 

Classe: 43 

Titular: Migrante S.A.S. 

 

 

Data do pedido: 24/05//2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Itália  

 

 

 

 

 

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00001643/2012/ME/MP 

Marca: VECTOR LOGO (Reebok) 

Classe: 18,25,28 

Titular: Reebok Internacional Limited  

Data do pedido: 09/03/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 18/02/2016 

Pais de Origem: Inglater ra 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001659/2012/ME/MP&S 

Marca: MONKI (Stylized) 

Classe: 25 e 35 

Titular: H & M Hennes & Maur itz AB 

 

Data do pedido: 04/04/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Suécia 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001642/2012/ME/MP 

Marca: Reebok 

Classe: 18,25 e 28 

Titular: REEBOK INTERNATIONAL 

LIMITED 

Data do pedido: 09/03/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/04/2016 

Pais de Origem: Inglater ra  

 

 

 

 

REEBOK 

N.º Pedido: 00001587/2008/ME/MP 

Marca: NINTENDO 

Classe: 09,16,28,41 

Titular: Nintendo Co., Ltd. 

 

Data do pedido: 03/07/2008 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Pais de Origem: J apão 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001693/2008/ME/MP 

Marca: COLGATE (MISTA) 

Classe: 03 

Titular: Colgate-Palmolive Company 

Data do pedido: 13/11/2008 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América :  

 

 
 

N.º Pedido: 00001730/2011/ME/

MP&S 

Marca: MAKSEN 

Classe: 35, 36, 41, 42 

    

Titular: Maksen Consulting, S.A. 

Data do pedido: 21/11/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Por tugal 

MAKSEN 

N.º Pedido: 00001751/2011/ME/MP 

Marca: PILOT  

Classe: 16    

Titular: Kabushiki Kaisha Pilot Cor-

poration (also trading as Pilor Corporati-

on) 

Data do pedido: 30/11/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

Pais de Origem: Japão 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001823/2012/ME/MP&S 

Marca: CHEAP MONDAY & Skull 

Design 

Classe: 25 e 35 

Titular: Weekday Brands AB 

 

Data do pedido: 04/04/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Suécia 
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N.º Pedido: 00001824/2012/ME/MP&S 

Marca: MTWTFSS WEEKDAY 

Classe: 25 e 35 

Titular: H & M Hennes & Maur itz AB 

 

Data do pedido: 04/04/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 29/02/2016 

Pais de Origem: Suécia 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001834/2012/ME/MP 

Marca: BAYER CROSS Device 

Classe: 1, 5, 10, 17 e 31 

Titular: Bayer  Aktiengesellschaft 

 

Data do pedido: 18/04/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 29/02/2016 

Pais de Origem: Alemanha 

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001835/2012/ME/MP 

Marca: BAYER CROSS Device in 

Colour 

Classe: 01,05,10,17,31 

Titular: Bayer  Aktiengesellschaft  

Data do pedido: 18/04/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29/02/2012 

Pais de Origem: Alemanha  

 

 
 

N.º Pedido: 00001836/2012/ME/MP 

Marca: BAYER 

Classe: 01,05,10,17,31 

Titular: Bayer  Aktiengesellschaft 

 

Data do pedido: 18/04/2016 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 29/02/2016 

Pais de Origem: Alemanha 

 

 

 

 

 

BAYER 

N.º Pedido: 00001839/2012/ME/MP&S 

Marca: PETROBRÁS 

Classe: 01,4,35,37,39,40,42 

Titular: PETRÓLEO BRASILEIRO 

S.A - PETROBRAS 

 

Data do pedido: 24/04/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Brasil  

 

 

 

 
PETROBRAS 

N.º Pedido: 00001861/2012/ME/MS 

Marca: STOXX 

Classe: 35,36,41 

Titular: Stoxx AG (Stoxx SA) (Stoxx 

Limited) 

 

Data do pedido: 05/06/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Suíça 

STOXX  

N.º Pedido: 00001862/2012/ME/MP 

Marca: GENTLEMAN JACK 

Classe: 33 

Titular: Jack Daniel´s Proper ties, Inc.  

 

Data do pedido: 05/06/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América  

 

 

 
GENTLEMAN    

JACK 

 

 

N.º Pedido: 00001874/2012/ME/MP 

Marca: Basalto de Cabo Verde B.B.S. 

Classe: 19 

Titular: B.B.S. Comércio e Indústr ia 

S.A. 

 

Data do pedido: 23/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/06/2016 

País de Origem: Por tugal 
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N.º Pedido: 00001876/2012/ME/MP 

Marca: FINLANDIA 

Classe: 33 

Titular: Finlandia Vodka Wordwide 

LTD 

 

Data do pedido: 17/05/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Finlândia 

 

 

 

 

FINLANDIA 

N.º Pedido: 00001877/2012/ME/MP 

Marca: VOKE 

Classe: 05, 10 e 34 

Titular: Nicoventures Limited  

 

 

Data do pedido: 17/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Inglater ra  

VOKE  

N.º Pedido: 00001878/2012/ME/MS 

Marca: CBS & EYE Device 

Classe: 38 e 41 

Titular: CBS Broadcasting Inc. 

 

Data do pedido: 17/05/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

N.º Pedido: 00001902/2012/ME/MP 

Marca: CABOCLO 

Classe: 30 

Titular: SARA LEE CAFÉS DO BRA-

SIL LTDA. 

 

Data do pedido: 26/06/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Brasil  

 

 

 

 

 

 

CABOCLO 

N.º Pedido: 00001906/2012/ME/MP 

Marca: PILÃO 

Classe: 30 

Titular: SARA LEE CAFÉS DO BRA-

SIL LTDA.  

 

Data do pedido: 26/06/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Brasil 

    PILÃO 

N.º Pedido: 00001895/2012/ME/MP 

Marca: ETIOS 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha (Toyota Motor Corporation) 

 

Data do pedido: 21/06/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 08/03/2016 

Pais de Origem: J apão 

 

 

 

 
ETIOS 

N.º Pedido: 00001880/2012/ME/MP 

Marca: DORITOS 2012 Logo 

Classe: 29 e 30 

Titular: Pepsico, Inc. 

 

Data do pedido: 21/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América  

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001907/2012/ME/MP 

Marca: CAFÉ DO PONTO  

Classe: 30 

Titular: SARA LEE CAFÉS DO BRA-

SIL LTDA. 

 

Data do pedido: 26/06/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Brasil  

CAFÉ DO PONTO 
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N.º Pedido: 00001913/2012/ME/MP&S 

Marca: GRANDOPTICAL  

Classe: 09, 35, 44 

Titular: Multibrands SAS 

 

Data do pedido: 12/07/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

Pais de Origem: França 

 

N.º Pedido: 00001908/2013/ME/MP 

Marca: HERSHEY`S KISSES (MISTA) 

Classe: 30 

Titular: THE HERSHEY COMPANY 

 

Data do pedido: 07/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

N.º Pedido: 00001911/2012/ME/MP&S 

Marca: SCHINDLER & Circle New 

Design in Colour 

Classe: 07, 09 e 37 

Titular: IVENTIO 

 

Data do pedido: 11/07/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Suíça  

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001925/2012/ME/MS 

Marca: BOOKING.COM 

Classe: 43 

Titular: BOOKING.COM B.V 

 

Data do pedido: 01/08 /2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Holanda  

 

 

 

 
BOOKING.COM 

N.º Pedido: 00001957/2012/ME/MP 

Marca: DATSUN NEW LOGO 

Classe: 12 

Titular: NISSAN J IDOSHA KA-

BUSHIKI KAISHA (also trading as NIS-

SAN MOTOR CO. LTD.) 

Data do pedido: 13/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 18/02/2016 

Pais de Origem: J apão  

COOLPIX 

N.º Pedido: 00001954/2012/ME/MP 

Marca: COOLPIX 

Classe: 9 

Titular: NIKON CORPORATION 

 

 

Data do pedido: 13/09/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: J apão 

 

 
 

N.º Pedido: 00001927/2012/ME/MP 

Marca: Lassa Maxiways 

Classe: 12 

Titular: BRISA BRIDGESTONE SA-

BANCI LASTIK SAN. VE TIC. A.S. 

 

Data do pedido: 25/07/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 29/04/2016 

Pais de Origem: Turquia  

 

 

 

 

 

 

LASSA MAXIWAYS 

N.º Pedido: 00001933/2012/ME/MP&S 

Marca: MUTV 

Classe: 38 e 41 

Titular: MANCHESTER UNITED 

LIMITED 

 

Data do pedido: 09/08 /2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Inglater ra 

 

 

 

 

 MUTV  

8ºBPI
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N.º Pedido: 00001970/2012/ME/MP 

Marca: NIKKOR 

Classe: 09 

Titular: NIKON CORPORATION 

 

Data do pedido: 13/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: J apão  

 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001995/2012/ME/MP 

Marca: VENOFER 

Classe: 05  

Titular: Vifor  (International) AG 

(Vifor (International) LTD.) (Vifor 

(International) Inc.) 

Data do pedido: 06/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Suíça 

 

 

 

 

VENOFER 

 
 

N.º Pedido: 00001967/2012/ME/MP&S 

Marca: NIKON 

Classe: 09,18,37 e 41 

Titular: NIKON CORPORATION 

 

Data do pedido: 13/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 19/02/2016  

Pais de Origem: J apão 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00001969/2012/ME/MP&S 

Marca: VIVO ENERGY  

Classe: 04 e 35 

Titular: Vivo Energy Holding B.V. 

 

Data do pedido: 23/03/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016  

Pais de Origem: Holanda  

 

 

 

 
VIVO ENERGY 

N.º Pedido: 00002006/2012/ME/MP 

Marca: RUSSELL HOBBS 

Classe: 07,09 e 11  

Titular: Spectrum Brands (UK) Limited  

 

Data do pedido: 12/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Pais de Origem: Inglater ra           

 

 

 

 

 

 

RUSSELL HOBBS 

 

 

N.º Pedido: 00002009/2012/ME/MS 

Marca: BOOKING.COM (blue) 

Logo in colour 

Classe: 43 

Titular: Booking.com B.V. 

 

Data do pedido: 20/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/2016 

Pais de Origem: Holanda  

 

 

 

 
 

N.º Pedido: 00002010/2012/ME/MS 

Marca: BOOKING B logo 

Classe: 43  

Titular: Booking.com B.V. 

 

Data do pedido: 20/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Holanda 

 

 

 

 

 

N.º Pedido: 00002011/2012/ME/MS 

Marca: BOOKING.COM (white) Lo-

go in colour 

Classe: 43 

Titular: Booking.com B.V. 

 

Data do pedido: 20/11/2012  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Holanda 
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N.º Pedido: 00002040/2012/ME/MS 

Marca: MAHARISHI 

Classe: 41, 42, 44 

Titular: Mahar ishi Vedic University 

Limited. 

Data do pedido: 14/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Malta 

MAHARISHI 

N.º Pedido: 00002039/2012/ME/MP 

Marca: ROTHMANS OF LONDON 

(MISTA) 

Classe: 34 

Titular: Rothmans of Pall Mall Limi-

ted. 

Data do pedido: 01/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Suíça 

 

 
 

N.º Pedido: 00002012/2012/ME/MP&S 

Marca: ORYX (special form) 

Classe: 01,04 e 39 

Titular: The Addax and Oryx Group Li-

mited 

Data do pedido: 20/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Malta 

 

 
 

N.º Pedido: 00002013/2012/ME/MP 

Marca: PRESIDENT Label in colour  

Classe: 29 

Titular: B.S.A. Societé Anonyme. 

 

Data do pedido: 20/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: França 

 

 
 

N.º Pedido: 00002029/2012/ME/MP&S 

Marca: FLIP & FLAP BYTAP 

Classe: 29 

Titular: TAP - Transportes Aéreos de Por-

tugal, S.A. 

Data do pedido: 29/11/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Por tugal  

 

 
 

N.º Pedido: 00002049/2013/ME/MP  

Marca: HITACHI (Stylised) 

Classe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

Titular: KABUSHIKI KAISHA HITA-

CHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd).  

Data do pedido: 24/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: J apão 

 

 
 

N.º Pedido: 00002053/2012/ME/MS 

Marca: WU 

Classe: 36 

Titular: WESTERN UNION HOL-

DINGS INC 

Data do pedido: 20/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016  

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 

 

 

WU 

N.º Pedido: 00002050/2013/ME/MP 

Marca: HITACHI (device) 

Classe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Titular: KABUSHIKI KAISHA HITA-

CHI SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi, Ltd). 

Data do pedido: 24/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: J apão  
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N.º Pedido: 00002061/2013/ME/MP 

Marca: ROTHMANS (MISTA) 

Classe: 34 

Titular: ROTHMANS OF PALL 

MALL LIMITED 

Data do pedido: 08/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Suíça 

 

N.º Pedido: 00002057/2012/ME/MS 

Marca: AIR 

Classe: 35 

Titular: UWORKIN PTY, LTD 

 

Data do pedido: 27/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Austrália 

 

 

 

AIR 

N.º Pedido: 00002054/2012/ME/MP  

Marca: BIRD logo (Black & White) 

Classe: 05 e 10 

Titular: SANOFI 

 

Data do pedido: 18/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 22/03/2016 

Pais de Origem: França 

 

 
 

N.º Pedido: 00002055/2012/ME/MP 

Marca: SANOFI 

Classe: 05 e 10 

Titular: SANOFI 

 

Data do pedido: 18/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: França 

 

 

 

 

SANOFI 

N.º Pedido: 00002056/2012/ME/MP 

Marca: SANOFI – AVENTIS 

Classe: 05 e 10 

Titular: SANOFI 

 

Data do pedido: 18/12/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 
SANOFI-AVENTIS 

N.º Pedido: 00002068/2013/ME/MP 

Marca: Rani (MISTA) 

Classe: 32 

Titular: RANI REFRESHMENTS 

FZCO 

Data do pedido: 14/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Emirados Árabes 

Unidos 

 

 
 

N.º Pedido: 00002075/2013/ME/MP 

Marca: FUZE TEA 

Classe: 30 e 32 

Titular: DP BEVERAGES LIMITED 

 

Data do pedido: 23/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Ir landa 

 

 

 

 
FUZE TEA 

N.º Pedido: 00002070/2013/ME/MP  

Marca: RANI FLOAT (MISTA) 

Classe: 32 

Titular: RANI REFRESHMENTS FZCO  

 

Data do pedido: 14/01/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Emirados Árabes Unidos 
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N.º Pedido: 00002092/2012/ME/MS 

Marca: RED ROOF  

Classe:43  

Titular: RRI Financial, INC. 

Data do pedido: 03/12/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América  

RED ROOF 

N.º Pedido: 00002091/2012/ME/MS 

Marca: RED ROOF INN (MISTA) 

Classe: 43 

Titular: RRI Financial, INC. 

Data do pedido: 03/12/2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América  

 

 
 

N.º Pedido: 00002081/2013/ME/MS 

Marca: MEDITAÇÃO TRANSCENDENTAL 

Classe: 41 

Titular: MAHARISHI VEDIC UNIVER-

SITY LIMITED 

Data do pedido: 07/02/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Malta 

 

 

 

 
MEDITAÇÃO 

TRANSCENDENTAL 

N.º Pedido: 00002084/2013/ME/MP  

Marca: LUCKY STRIKE(device) in colour  

Classe: 34 

Titular: Br itish Amer ican Tobacco

(Brands) INC. 

Data do pedido: 24/01/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da Amér i-

ca  

 

 
 

N.º Pedido: 00002090/2013/ME/MP 

Marca: HERSHEY´S (Stylised) 

Classe: 30 

Titular: The Hershey Company 

Data do pedido: 07/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da Amé-

rica  

 

 
 

N.º Pedido: 00002093/2013/ME/MP 

Marca: SUZE 

Classe: 33 

Titular: Pernod Ricard 

 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 14/03/2016 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 

SUZE 

N.º Pedido: 00002095/2013/ME/MP 

Marca: CAFÉ DE PARIS 

Classe: 33  

Titular: Pernod Ricard 

 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 
CAFÉ DE PARIS 

N.º Pedido: 00002094/2013/ME/MP 

Marca: RICARD LABEL IN CO-

LOUR 

Classe: 33 

Titular: Pernod Ricard  

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: França  
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N.º Pedido: 00002100/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT (3D bottle 6 view 

2011) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI  

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

N.º Pedido: 00002099/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT COUNTRY OF 

SWEDEN VODKA (MISTA) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

N.º Pedido: 00002096/2013/ME/MP 

Marca: DUBONNET 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 
DUBONNET 

N.º Pedido: 00002097/2013/ME/MP 

Marca: PASTIS 51 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: França  

 

 

 

 

PASTIS 51 

N.º Pedido: 00002098/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

 

 

 

ABSOLUT 

N.º Pedido: 00002101/2013/ME/MP 

Marca: SWEDISH VODKA (MISTA) 

 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 25/02/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

 

 

N.º Pedido: 00002103/2013/ME/MP 

Marca: MALIBU 

Classe: 33 

Titular: The Absolut Company 

 

Data do pedido: 04/03/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  

 

 

 

 
MALIBU 

N.º Pedido: 00002102/2013/ME/MP 

Marca: COUNTRY OF SWEDEN 

( Shrink wrap pattern) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 25/02/2013  

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17/03/2016 

Pais de Origem: Suécia  
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N.º Pedido: 00002159/2013/ME/MS 

Marca: ACOUNTIA BUSINESS (MISTA) 

Classe:35 

Titular: ACOUNTIA, LDA. 

 

Data do pedido: 21/05/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 16/02/2016 

País de Origem: Portugal 

 

N.º Pedido: 00002158/2013/ME/MS 

Marca: MORANGOS (MISTA) 

Classe: 41 

Titular: ONEBIZ- FRANCHISING E 

SERVIÇOS LDA. 

Data do pedido: 21/05/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 16/02/2016 

País de Origem: Portugal  

 

 
 

N.º Pedido: 00002107/2013/ME/MP 

Marca: JADELLE 

Classe: 05 e 10 

Titular: BAYER OY 

 

Data do pedido: 05/03/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 22/03/2016 

Pais de Origem: Finlândia  

 

 

 

 

JADELLE 

N.º Pedido: 00002133/2013/MN/MS 

Marca: Tubarões Azuis 

Classe: 35 

Titular: Federação Cabo Verdiana de 

Futebol 

 

Data do pedido: 09/04/2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 28/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

 

 

 
TUBARÕES AZUIS 

N.º Pedido: 00002156/2013/ME/MP 

Marca: REZOBACT 

Classe: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GmbH 

Data do pedido: 23/04/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 15/02/2016 

País de Origem: Alemanha  

 

 

 

 
REZOBACT 

N.º Pedido: 00002173/2013/ME/MP 

Marca: REINFORCE 

Classe: 32 

Titular: VISION INT LLC. 

Data do pedido: 20/06/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 

 

 
REINFORCE 

N.º Pedido: 00002186/2013/ME/MS 

Marca: ORANGE 

Classe: 35, 37, 42 

Titular: ORANGE BRAND SERVI-

CES LIMITED 

Data do pedido: 09/08/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 
 

N.º Pedido: 00002175/2013/ME/MP  

Marca: MIRAGE (MISTA) 

Classe: 12 

Titular: MITSUBISHI J IDOSHA 

KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

Data do pedido: 04/07/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 26/02/2016 

País de Origem: J apão  

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002200/2013/ME/MP 

Marca: LEAO 

Classe:12 

Titular: SHANDONG LINGLONG 

TYRE CO., LTD  

Data do pedido: 11/07/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: China 

 

N.º Pedido: 00002190/2013/ME/MP 

Marca: SPACE STAR 

Classe:12 

Titular: MITSUBISHI J IDOSHA 

KOGYO KABUSHIKI   KAISHA  

Data do pedido: 11-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: JAPÃO 

 

 

 

 
SPACE STAR 

N.º Pedido: 00002187/2013/ME/MP 

Marca: YUTON 

Classe: 07 

Titular: ZHENGZHOU YUTONG 

GROUP CO.,LTD. 

Data do pedido: 09/08/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: China 

 

 
 

N.º Pedido: 00002188/2013/ME/MP 

Marca: YUTON 

Classe: 12 

Titular: ZHENGZHOU YUTONG 

BUS CO.,LTD. 

Data do pedido: 09/08/2013 

Publicação: 4º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: China 

 

 
 

N.º Pedido: 00002189/2013/ME/MP  

Marca: BONLÉ (MISTA) 

Classe:29 

Titular: GLÓRIA S.A. 

 

Data do pedido: 06/08/2013 

Publicação: 3º BPI   

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Perú 

 

 
 

N.º Pedido: 00002204/2013/ME/MP 

Marca: 7 UP (MISTA) 

Classe: 32 

Titular: THE CONCENTRATE MA-

NUFACTURING    COMPANY OF IRE-

LAND 

Data do pedido: 03/09/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Ir landa  

 

 
 

N.º Pedido: 00002206/2013/ME/MP 

Marca: DORMICUM 

Classe: 05 

Titular: F.HOFFMANN-LA ROCHE 

AG 

Data do pedido: 16/08/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Suíça 

 

 

 

 
DORMICUM 

N.º Pedido: 00002205/2013/ME/MP 

Marca: 7 UP  

Classe: 32 

Titular: THE CONCENTRATE MANU-

FACTURING    COMPANY OF IRE-

LAND 

Data do pedido: 03/09/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Ir landa  

7UP 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002240/2013/ME/MP 

Marca: VYPE  

Classe: 5,9,10,34, 

Titular: Nicoventures Holdings Limi-

ted 

Data do pedido: 17/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão:10/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

VYPE 

N.º Pedido:00002214/2013/ME/MP 

Marca: QUAKER  

Classe: 30 

Titular: THE QUAKER OATS COM-

PANY 

Data do pedido: 11/07/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão:10/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 

 

 

QUARKER 

N.º Pedido: 00002211/2013/ME/MP&S 

Marca: TOSOT 

Classe: 7, 10, 11 

Titular: GREE ELECTRIC APPLIAN-

CES INC OF ZHUHAI 

Data do pedido: 11/07/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão:10/03/2016 

País de Origem: China  

 

 

 

 

TOSOT 

N.º Pedido: 00002212/2013/ME/MP 

Marca: LAY`S (MISTA) 

Classe: 29,30 

Titular: PEPSICO, INC. 

 

Data do pedido: 23/07/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 10/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 
 

N.º Pedido: 00002213/2013/ME/MP 

Marca: QUAKER (MISTA) 

Classe: 30 

Titular: THE QUAKER OATS COM-

PANY 

Data do pedido: 11/07/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão:10/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da Amér i-

ca 

 

 
 

N.º Pedido: 00002241/2013/ME/MP 

Marca: VOGUE (MISTA) 

Classe: 34 

Titular: AMERICAN – CIGARETTE 

COMPANY (OVERSEAS)LIMITED 

Data do pedido: 23/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: Suíça 

 

 
 

N.º Pedido: 00002250/2013/ME/MP 

Marca: PEPSI 

Classe: 32 

Titular: PEPSICO, INC., 

Data do pedido: 23/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 

 

 

PEPSI 

N.º Pedido: 00002249/2013/ME/MP 

Marca: DENSO 

Classe: 7, 9, 11, 12 

Titular: DENSO CORPORATION 

 

Data do pedido: 08/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: J apão 

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002257 /2013/ME/MP 

Marca: VALCYTE  

Classe: 05 

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE 

AG  

Data do pedido: 23/09/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: Suíça 

VALCYTE 

N.º Pedido: 00002256 /2013/ME/MP 

Marca: AURIS 

Classe:12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki 

Kaisha 

Data do pedido: 23/09/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: J apão 

 

 

 

 

AURIS  

N.º Pedido: 00002251/2013/ME/MP&S  

Marca: TREND MICRO 

Classe: 9, 42 

Titular: TREND MICRO KABUSHIKI 

KAISHA 

Data do pedido: 08/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: J apão 

 

 

 

 
TREND MICRO 

N.º Pedido: 00002252/2013/ME/MP&S  

Marca: TREND MICRO 

Classe: 9, 42 

Titular: TREND MICRO KABUSHI-

KI KAISHA 

Data do pedido: 08/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão:14/03/2016 

País de Origem: J apão 

 

 
 

N.º Pedido: 00002254/2013/ME/MP 

Marca: KALETRA 

Classe: 5 

Titular: ABBVIE INC. 

Data do pedido: 29/07/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: Estados Unidos da Amé-

rica 

 

 

 

 
KALETRA 

N.º Pedido: 00002266/2013/ME/MP 

Marca: SUNQUICK 

Classe: 32 

Titular: CO-RO FOOD A/S 

  

Data do pedido: 23/09/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: Dinamarca 

 

 

 

 
SUNQUICK 

N.º Pedido: 00002271/2013/ME/MP 

Marca: 100 PIPERS 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 

 

 

100 PIPERS 

 
 

N.º Pedido: 00002270/2010/ME/MP&S 

Marca: UD TRUCKS 

Classe: 07, 12, 36 

Titular: UD Trucks Corporation  

 

Data do pedido: 23/12/2010 

Publicação: 3º BPI 

Data da Concessão: 14/03/2016 

País de Origem: J apão 

UD TRUCKS 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002278/2013/ME/MP 

Marca: ROYAL SALUTE  

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Reino Unido 

 
ROYAL SALUTE  

  

N.º Pedido: 00002275/2013/ME/MP 

Marca:  THE CHIVAS (MISTA) 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 
 

N.º Pedido: 00002272/2013/ME/MP 

Marca: ABERLOUR 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-

TED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 

 

 
ABERLOUR 

N.º Pedido: 00002273/2013/ME/MP 

Marca: CHIVAS 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 

 

 

CHIVAS  

N.º Pedido: 00002274/2013/ME/MP 

Marca: CHIVAS REGAL  

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LI-

MITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

País de Origem: Reino Unido 

 

 

 

 
CHIVAS REGAL  

N.º Pedido: 00002279/2013/ME/MP 

Marca: STRATHISLA 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Reino Unido 

 

 

 
 

STRATHISLA  

N.º Pedido: 00002277/2013/ME/MP 

Marca: PASSPORT 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Pais de Origem: Reino Unido 

 

 

 

 

PASSPORT 

N.º Pedido: 00002276/2013/ME/MP 

Marca: CLAN CAMPBELL 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) 

LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/03/2016 

Pais de Origem: Reino Unido 

CLAN 

CAMPBELL  

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002296/2010/ME/MP 

Marca: PLANTERS 

Classe: 30 

Titular: KRAFT FOODS GLOBAL 

BRANDS LLC 

Data do pedido: 11/02/2010 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

PLANTERS  

N.º Pedido: 00002295/2010/ME/MP 

Marca: MR PEANUT (MISTA) 

Classe: 30 

Titular: KRAFT FOODS GLOBAL 

BRANDS LLC 

Data do pedido: 11/02/2010 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 
 

N.º Pedido: 00002281/2013/ME/MP 

Marca: THE GLENLIVET  

Classe: 33 

Titular: THE GLENLIVET DISTIL-

LERS LIMITED 

Data do pedido: 14/11/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Reino Unido 

 

 

 
THE GLENLI-

VET  

N.º Pedido: 00002290/2013/ME/MP 

Marca: SHUANGXI 

Classe: 34 

Titular: CTBAT INTERNATIONAL 

CO. LIMITED, 

Data do pedido: 15/03/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: China 

 

 

 

 

SHUANGXI  

N.º Pedido: 00002294/2007/ME/MP 

Marca: FOSTER CLARK’S 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: FRANCIS BUSUTTIL & SONS 

LIMITED 

Data do pedido: 10/08/2007 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Malta 

 

 

 
FOSTER 

CLARK’S  

N.º Pedido: 00002298/2009/ME/MP 

Marca: PLAYBOY (FIGURATIVA) 

Classe: 32 

Titular: PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL, INC. 

Data do pedido: 23/04/2009 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

 
 

N.º Pedido: 00002300/2009/ME/MP 

Marca: ROCHE (FIGURATIVA) 

Classe: 1, 5, 9 

Requerente: F. HOFFMANN-LA RO-

CHE AG 

Data do pedido: 12/01/2009 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Suíça  

 

 
 

N.º Pedido: 00002299/2009/ME/MP 

Marca: PLAYBOY (FIGURATIVA) 

Classe: 34 

Titular: PLAYBOY ENTERPRISES 

INTERNATIONAL, INC 

Data do pedido: 14/11/2011 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Pais de Origem: Estados Unidos da 

América 

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002376/2014/ME/MS 

Marca: J . WALTER THOMPSON 

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAM-

MA SARL 

Data do pedido: 17/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 9.500 

Pais de Origem: Luxemburgo 

J. WALTER 

THOMPSON 

N.º Pedido: 00002375/2014/ME/MS 

Marca: MEDIACOM 

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAM-

MA SARL 

Data do pedido: 17/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Luxemburgo 

 

 

 

 
MEDIACOM 

N.º Pedido: 00002365/2014/ME/MS 

Marca: MAXUS 

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAMMA 

SARL, 

Data do pedido: 11/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: LUXEMBURGO 

 

 

  

 

MAXUS 

N.º Pedido: 00002366/2014/ME/MS 

Marca: MEC 

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAM-

MA SARL, 

Data do pedido: 11/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: LUXEMBURGO 

 

 

 

 

MEC 

N.º Pedido: 00002374/2014/ME/MS 

Marca: JWT  

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAM-

MA SARL 

Data do pedido: 17/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Luxemburgo 

 

 

 

 

JWT 

N.º Pedido: 00002382/2014/ME/MP 

Marca: KENT HD NAVY BLUE LABEL 

Classe: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TO-

BACCO (BRANDS) INC. 

Data do pedido: 19/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

 

 
 

N.º Pedido: 00002384/2014/ME/MP&S 

Marca: KAYMU 

Classe: 35, 36 e 38 

Titular: AIH SUBHOLDING NR. 8 UG 

(HAFTUNGSBESCHRÄNKT) & CO. 

KG, 

Data do pedido: 27/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/2016 

Pais de Origem: ALEMANHA 

 

 

 

 

KAYMU 

N.º Pedido: 00002383/2014/ME/MP 

Marca: SONY 

Classe: 1 e 12 

Titular: SONY COPORATION 

 

Data do pedido: 24/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: JAPÃO  

 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002389/2014/ME/MP 

Marca: TODDY 

Classe: 29, 30 e 32 

Titular: TODDY – PORTUGAL, LDA., 

Data do pedido: 07/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Por tugal  

 

N.º Pedido: 00002388/2014/ME/MP 

Marca: ARMANTI 

Classe: 29 e 30 

Titular: NGM INTERNATIONAL 

B.V 

Data do pedido: 28/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Holandesa 

 

 

 

 

ARMANTI 

N.º Pedido: 00002385/2014/ME/MS 

Marca: MINDSHARE 

Classe: 35 

Titular: WPP LUXEMBOURG GAMMA 

SARL 

Data do pedido: 28/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Luxemburgo 

 

 

 

 
MINDSHARE 

N.º Pedido: 00002386/2014/ME/MP 

Marca: BROLI 

Classe: 29 e 30 

Titular: NGM INTERNATIONAL 

B.V 

Data do pedido: 28/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Holandesa 

 

 

 

 

BROLI 

N.º Pedido: 00002387/2014/ME/MP 

Marca: BOB´S 

Classe: 29 e 30 

Titular: NGM INTERNATIONAL B.V 

Data do pedido: 28/02/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Holandesa 

 

 

 

 

BOB´S 

N.º Pedido: 00002391/2014/ME/MP 

Marca: GOLDEN AMERICAN 

Classe: 34 

Titular: AMERICAN- CIGARETTE 

COMPANY (OVERSEAS) LIMITED 

Data do pedido: 11/03/2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: SUÍÇA  

 

 

 
GOLDEN AME-

RICAN 

N.º Pedido: 00002393/2014/ME/MP 

Marca: URTICUR 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 
URTICUR  

N.º Pedido: 00002392/2014/ME/MP 

Marca: TRIPLEXIL  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014  

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09/03/16 

Pais de Origem: Portugal  

TRIPLEXIL 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002398/2014/ME/MP 

Marca: LABORATÓRIOS BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal  

LABORATÓRIOS 

BASI 

N.º Pedido: 00002397/2014/ME/MP 

Marca: MULTIVITAMINAS BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 
MULTIVITAMINAS 

BASI  

N.º Pedido: 00002394/2014/ME/MP 

Marca: RINGER COM LACTATO BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 
RINGER COM 

LACTATO BASI 

N.º Pedido: 00002395/2014/ME/MP 

Marca: REVIFORCE 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 
REVIFORCE 

N.º Pedido: 00002396/2014/ME/MP 

Marca: NEURIUM  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

NEURIUM 

N.º Pedido: 00002399/2014/ME/MP 

Marca: KEMUDIN 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Por tugal  

 

 

 

 

KEMUDIN 

N.º Pedido: 00002401/2014/ME/MP 

Marca: FLUMINOC 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 
FLUMINOC 

N.º Pedido: 00002400/2014/ME/MP 

Marca: FURORESE  

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Portugal  

FURORESE 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002406/2014/ME/MP 

Marca: COMPLEXO B BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal  

COMPLEXO B 

BASI 

N.º Pedido: 00002405/2014/ME/MP 

Marca: DAGESIL 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Portugal 

 

 

 

 
DAGESIL  

N.º Pedido: 00002402/2014/ME/MP 

Marca: FINATUX 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 

FINATUX  

N.º Pedido: 00002403/2014/ME/MP 

Marca: ENSER 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Portugal 

 

 

 
ENSER  

N.º Pedido: 00002404/2014/ME/MP 

Marca: DIMIDON 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal 

 

 

 

 
DIMIDON  

N.º Pedido: 00002407/2014/ME/MP 

Marca: BASIFLUX 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal  

 

 

 

 
BASIFLUX  

N.º Pedido: 00002409/2014/ME/MP 

Marca: SUPOFEN 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal  

 

 

 

 

SUPOFEN  

N.º Pedido: 00002408/2014/ME/MP 

Marca: BÁLSAMO ANALGÉSICO 

BASI 

Classe: 05 

Titular: LABORATÓRIOS BASI - IN-

DÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 

Data do pedido: 19/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: Por tugal  

BÁLSAMO 

ANALGÉSICO 

BASI 

8ºBPI
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N.º Pedido: 00002410/2014/ME/MP 

Marca: JACK DANIEL´S SILVER SE-

LECT 

Classe: 33 

Titular: JACK DANIEL´S PROPERTIES, 

INC. 

Data do pedido: 24/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: E.U.A 

 

 

 
JACK DANIEL´S 

SILVER SELECT 

N.º Pedido: 00002411/2014/ME/MP 

Marca: Brave The World and Chinese 

Characters 

Classe: 32 

Titular: CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD. 

Data do pedido: 24/03/2014 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/09 

Pais de Origem: China 

 

 
 

N.º Pedido: 00002412/2014/ME/MP 

Marca: Brave The World Logo 

Classe: 32 

Titular: CHINA RESOURCES SNOW 

BREWERIES COMPANY LTD 

Data do pedido: 24/03/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 15/03/16 

Pais de Origem: Portugal 

 

 
 

N.º Pedido: 00002903/2007/MN/MP 

Marca: STRELA CABO VERDE  

Classe: 32 

Titular: CAVIBEL – Indústria de Bebi-

das de Cabo Verde, SARL 

Data do pedido: 14/12/2007 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 17/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

 
 

N.º Pedido: 00002334/2013/MN/MS 

Marca: E & C (MISTA) 

Classe: 37    

Titular: Samuel Teixeira Gonçalves 

 

Data do pedido: 06/01/2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07/07/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde 

 

 

 

8ºBPI
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RETIFICAÇÃO DE   

TÍTULOS DE MARCA 
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INTRIGANTE 

 

 

Retificação da marca nº  0000138/2009/ME/MP publicada no 3º  BPI - Boletim de propriedade 

Intelectual, para concessão de título, na parte relativa ao número da marca. 

 CONSUL 

 

Retificação da marca nº 0000516/2008/ME/MP – CONSUL publicada no 6º Boletim de proprie-

dade Intelectual – BPI, para concessão de título, na parte relativa ao número e classe da referida 

marca. Ao invés das classes 6, 7, 11, 35, 37, 41, 42 deveriam ser 07, 11.    

 
 

Retificação da marca nº 0000827/2009/ME/MP&S publicada no 5º  BPI - Boletim de propriedade 

Intelectual, para concessão de título, na parte relativa ao Sinal da referida marca.  

R
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e 
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CONCESSÃO TÍTULOS  

 LOGÓTIPOS 

8ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

91 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

C
o
n

ce
ss

ão
 d

e 
T

ít
u
lo

s 

N.º Pedido: 00002626/2014 

Logotipo: Federação Cabo-Verdiana de 

Futebol 

Titular: Federação Cabo-Verdiana de 

Futebol 

Data do pedido: 29/12/2014 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 29/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

N.º Pedido: 00002622/2014 

Logotipo: Tubarões Azuis 

Titular: Federação Cabo-Verdiana de 

Futebol 

Data do pedido: 29/12/2014 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 28/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

8ºBPI
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CONCESSÃO TÍTULOS  

 DESENHOS 
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N.º Pedido: 00002620/2014 

Desenho: equipamento pr incipal da 

Seleção de Cabo Verde 

Titular: Federação Cabo-Verdiana de 

Futebol 

Data do pedido: 31/12/2014 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 29/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

N.º Pedido: 00002621/2014 

Desenho: equipamento Alternativo da 

Seleção de Cabo Verde 

Titular: Federação Cabo-Verdiana de 

Futebol 

Data do pedido: 31/12/2014 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 29/06/2016 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

 
 

8ºBPI
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7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 

ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 
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Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0257  

Maria Teresa Soares Alhinho  

Mi Ma Nha San Jon  

 

Música  

 CD  

 

15/03/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 0259  

HILÁRIO JESUS SOARES SILVA  

Volta pa casa  

 

Música  

CD  

 

12/05/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0261  

Rede Record de Televisão CV  

CV no AR  

 

Programa Televisivo (Audiovisual)  

Papel  

 

06/05/16 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0258  

Otílio Garcia  

Tardinha 25 di Maio  

 

Música  

Papel  

 

19/01/2016  
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0263  

Maria Filomena Viera Gomes  

Flôr D´Cultura  

 

Nome Artístico  

Papel  

10/05/16 

0266  

Samira N. Marques V. C Pinto  

 

Buska Santu  

 

Guião Cinematográfico  

 

Papel  

13/06/16  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0208 

José Luís Semedo da Silva  

Kanta-m kel kantiga  

 

Poesia  

Papel  

 

29/09/2015  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0255  

Emanuel Moniz Tavares  

Vota PAICV 

 

Música  

CD e Papel  

 

09/03/2016 
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0271 

José Maria Fonseca Da Veiga 

Caderneta de Registo de Avaliações 

 

Bases de Dados 

CD 

 

30/06/16 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0270 

António Semedo R. Cabral  

Tempo Ca Ta Purdua 

 

Música  

Papel 

 

28/06/16 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0269 

Hilário Jesus Soares Silva 

Dam Nha terra 

 

Música  

CD 

 

01/07/16 

 0268  

Hilário Jesus Soares Silva 

Tud ta para 

 

Música  

CD 

 

01/07/16  

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana, atri-

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

Quanto à forma de proteção a Propriedade Intelectual divide-se em duas grandes áreas: Propriedade In-

dustrial e Direitos Autorais e 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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