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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

 
De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade 
Industrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de 
20 de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº 
4/2007, o  prazo para apresentação das reclamações é de 
dois meses, a contar da data da publicação do pedido no 
BPI — Boletim da Propriedade Intelectual. 
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Artigo 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. 
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NOTA  

INTRODUTÓRIA 

Caros utentes 

Continuando na perspetiva de satisfazer, de forma eficiente e com a qualidade desejada, a todos os pedidos de registo e proteção dos ativos da pro-

priedade industrial, o IGQPI vem trabalhando, com os parcos recursos de que dispõe, da melhor forma possível, para garantir uma funcionalidade 

dos serviços ao mais alto nível. É certo que nem tudo é possível obtermos, apesar do nosso positivismo e entrega total à causa, pois, entendemos as 

limitações do país e sobretudo, a escassez de recursos financeiros.  

 

Entretanto, não obstante essas limitações, agravadas pela insuficiência de recursos humanos, o Instituto tem conseguido, graças a um esforço signi-

ficativo de equipa, levar avante o seu plano de atividades no domínio da propriedade industrial, prova disso é a publicação de mais este número do 

BPI (nº 11), com respeito total pelo prometido, isto é, pelo menos 1 (um) número a cada trimestre. Não foi fácil, assim como não tem sido fácil 

manter o mesmo ritmo e o mesmo nível de satisfação, que, para além do substancial aumento do volume de trabalho, em função da entrada de um 

maior número de processos, exige uma maior disponibilidade de recursos humanos, técnicos e financeiros. 

 

Aumentam-se os processos, aumentam-se as exigências e consequentemente, aumentam-se as necessidades inerentes ao normal funcionamento do 

Instituto. Neste contexto, o IGQPI tem feito um esforço adicional para aumentar as suas receitas próprias, por forma a fazer face a essas novas exi-

gências. Tarefa difícil? Sim, mas não impossível, desde que todos cumpram o estipulado na lei, isto é: os prazos; os procedimentos e sobretudo, as 

orientações e notificações emitidas pelo Instituto, daí um apelo a todos os nossos utentes, e em especial, aos Agentes da Propriedade Industrial, 

para que cumpram rigorosamente com as suas obrigações perante o IGQPI, nos prazos que estão estabelecidos na lei. 

 

O ano em curso tem sido de bastante atividade no domínio da PI. Neste contexto, apontam-se ações desenvolvidas diretamente com as Universida-

des do país, com o Ministério da Cultura e das Industrias Criativas e sobretudo, ações desenvolvidas diretamente com a OMPI-Organização Mundi-

al da Propriedade Intelectual.  

 

Pela primeira vez na história do país, uma das questões fundamentais para a valorização de produtos genuinamente cabo-verdianos, está sendo 

tratada. Estamos a referir-nos às IG´s  e DO´s - Indicações Geográficas e Denominações de Origem, respetivamente, conceitos extremamente im-

portantes para os produtos que carregam em si, toda a cabo-verdianidade e toda a originalidade das Ilhas, zonas, povoados ou locais. Estamos a 

referir-nos, por exemplo, aos vinhos que são produzidos na Ilha do Fogo, ao café, aos queijos tradicionais, ao “grogue”, aos doces e licores, às ren-

das e bordados, etc, etc. 

 

Por outro lado, e ciente da necessidade de ajustamentos na legislação de base do setor, o IGQPI lançou um concurso para o recrutamento de assis-

tência técnica para a revisão/atualização do Código de Propriedade Industrial de Cabo Verde, processo esse que vislumbramos trabalhoso, princi-

palmente se levarmos consideração que o país tem enormes carências nesse domínio.  

 

Enfim, tal como dissemos anteriormente, o IGQPI tem pautado para fazer o seu melhor, não obstante as dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia.  

 

Assim, uma vez mais, gostaríamos de aqui deixar um sinal de reconhecimento e de apreço ao bom trabalho que tem sido levado a cabo pela equipa 

que integra o instituto. 

 

Bem-haja a propriedade intelectual. 

 

 

Eng.º Abraão Lopes - Presidente do IGQPI 
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Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana,        

atribuindo aos criadores o direito de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.  
 
Quanto à forma de proteção, a Propriedade Intelectual divide-se em duas grandes áreas: PROPRIEDADE     
INDUSTRIAL 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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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 Bo-
letim da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO  
LOGÓTIPOS 
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00003365/2017  

 

FUNDAÇÃO INFÂNCIA FELIZ  

Cabo Verde  

 

FAZENDA, PRAIA, SANTIAGO, CABO VERDE  

07/04/2017  

00003372/2017  

 

Roger Inc, IP Consulting  

Cabo Verde  

 

Edifício Império II, Bloco 5, 3º Esquerdo Frente, Pal-

marejo, Praia 

07/04/2017  

00003380/2017  

 

JORGE ARLINDO DA VEIGA MARTINS  

Cabo Verde  

ASA, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde  

26-04-2017  

Logótipo nº 

 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 
Residência 

 

Data do pedido 

 

00003381/2017  

 

AGUAS DE SANTIAGO, S.A. 

 

Cabo Verde 

 

LARGO GUSTAVO MONTEIRO - CIDADE DE 

ASSOMADA - CP 37 

27-04-2017  

00003382/2017  

 

Transmarini Intelligence, LDA  

Cabo Verde  

Plateau, Cidade da Praia  

26-04-2017  

Logótipo nº 

 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003429/2017  

ORDEM DOS FARMACÊUTICOS DE CABO VER-

DE (OFCV)  

Cabo Verde  

Achada Santo António, Predio Novo Banco - Bloco A 

3º Esq, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde  

03-07-2017  

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

00003418/2017  

PRO-ACTIVA - CONTABILIDADE & CONSULTO-

RIA EMPRESARIAL, LDA 

Cabo Verde  

Fazenda Rua BCN, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde  

26-06-2017  

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003399/2017  

Aguardente de Frutas, Sociedade Unipessoal por Quo-

tas  

Cabo Verde  

São Lourenço dos Órgãos, no caminho a Pico António  

 

26/04/2017  

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002128/2017/ME/MP  
 
29,30,32  
 
SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI  
Turquia  
 
Kirac Beldesi, Cakmakli Mahallesi 3. Cadde, 110. 
Sokak, N0:3 BuyukCekmece, Istanbul, Turquia  
 
Industrial e Comercial  
09-06-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes 
em conserva, secos e cozidos, geleias, compotas, doces; ovos, leites e pro-
dutos lácteos; óleos e gorduras alimentares; preparações para fazer sopa, 
misturas para fazer sopa, caldo. CLASSE 30: Café, chá, cacau e sucedâneos 
de café; arroz, tapioca e sagu; farinha e preparações feitas de cereais, pão, 
pastelaria e confeitaria, gelados; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, 
fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 
gelo; pudins instantâneos, preparados para fazer bolos, misturas para fazer 
biscoito, misturas para produtos de padaria. CLASSE 32: Cervejas, águas 
minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumo 
de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas; xaropes ou pós 
usados na preparação de bebidas. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002135/2013/ME/MP  
30  
 
THAI PRESIDENT FOODS PUBLIC COMPANY 
LIMITED 
Tailândia 
 
304 Srinakarin Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok, 
10240, Thailand  
 
Comercial e Industrial  
20/03/2013 
Abaixo Listado 

Massas instantâneas: massas, massas de ovo; massas de ovo instantâneas; 
massas de arroz, massas de arroz instantâneas; macarrão; biscoitos, espar-
guete, massas (pasta), papa instantânea de arroz, arroz instantâneo cozido; 
papa de arroz (congee), produtos alimentares feitos de cereais, produtos 
alimentares feitos de arroz; tempero, tudo incluído na classe 30 (Classe 30). 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002639/2015/ME/MP 
12  
 
Bridgestone Corporation 
 
Japão 
 
1-1, Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japão 
 
Industrial e Comercial  
20/02/2015 
Abaixo listado 

CLASSE 12: Automóveis as suas peças e acessórios; pneus; pneus recauchu-
tados; rodas; bandas de borracha de rodagem para recauchutagem de pneus; 
adesivos de borracha para remendar camaras de ar ou pneus; jantes e cober-
turas para as rodas dos veículos; executar as bandas de rodagem dos pneus; 
Veículos motorizados de duas rodas e as suas peças e acessórios; bicicletas e 
as suas peças e acessórios; bicicletas eléctricas e as suas peças e acessórios; 
aeronaves e as suas peças e acessórios; amortecedores [para veículos terres-
tres]; sistemas pneumáticos para veículos terrestres; acoplamento do eixo ou 
conectores [para veículos terrestres]; protectores para barcos [ protectores 
laterais dos barcos]; coxins de assento para veículos; sistema de molas pneu-
máticas par veículos ferroviários;  pára-choques para veículos; amortecedo-
res de suspensão para veículos; amortecedores de suspensão de mola para 
veículos; válvulas dos pneus; mangueiras hidráulicas, não metálicas, para 
uso em veículos; fio metálico, cabos, tiras e cercaduras, fibras para uso nos 
pneus de aeronaves, veículos e motorizadas; moldes de pneus. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002655/2015/ME/MP  
05 
 
NOVARTIS AG 
 
Suiça 
 
4002 Basel, Suiça 
 
Comercial e Industrial 
16/01/2015 
Classe 05 - Produtos farmacêuticos. 

Reivindicação de cores: reivindica-se as cores verde claro e verde escuro. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002696/2015/ME/MP  
12 
 
Bridgestone Corporation 
 
Japão 
 
1-1, Kyobashi 3-Chome, Chuo-ku, Tokyo, Japão 
 
Industrial e Comercial  
20/02/2015 
Abaixo Listado 

CLASSE 12: Automóveis as suas peças e acessórios; pneus; pneus recauchu-
tados; rodas; bandas de borracha de rodagem para recauchutagem de pneus; 
adesivos de borracha para remendar camaras de ar ou pneus; jantes e cober-
turas para as rodas dos veículos; executar as bandas de rodagem dos pneus; 
Veículos motorizados de duas rodas e as suas peças e acessórios; bicicletas e 
as suas peças e acessórios; bicicletas eléctricas e as suas peças e acessórios; 
aeronaves e as suas peças e acessórios; amortecedores [para veículos terres-
tres]; sistemas pneumáticos para veículos terrestres; acoplamento do eixo ou 
conectores [para veículos terrestres]; protectores para barcos [ protectores 
laterais dos barcos]; coxins de assento para veículos; sistema de molas pneu-
máticas par veículos ferroviários;  pára-choques para veículos; amortecedo-
res de suspensão para veículos; amortecedores de suspensão de mola para 
veículos; válvulas dos pneus; mangueiras hidráulicas, não metálicas, para 
uso em veículos; fio metálico, cabos, tiras e cercaduras, fibras para uso nos 
pneus de aeronaves, veículos e motorizadas; moldes de pneus. 
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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 

AGODA 

00002763/2015/ME/MS  
 
39,43  
 
AGIP LLC  
 
Estados Unidos da América  
 
800 Connecticut Avenue,Norwalk,Connecticut 
06854,USA  
 
Industrial e Comercial  
30/04/2015  
Abaixo Listado 

Classe 39: Serviços de agência de viagens, nomeadamente, fazer reservas e 
marcações de transporte; agências de reservas de viagem; e serviços de infor-
mação de viagens. Classe 43: Serviços de agência de viagens, nomeadamen-
te, fazer reservas e marcações para hospedagem temporária. 

G80 
00002954/2015/ME/MP  
12  
 
HYUNDAY MOTOR COMPANY  
 
Coreia do Sul  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
  
 
Comercial e Industrial  
23/11/2015 
Abaixo Listado 

Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para automó-
veis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas de veículos, amortecedo-
res de suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rola-
mentos 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.  

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002954/2015/ME/MP  
 
12  
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY  
 
Coreia do Sul  
 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea  
 
Comercial e Industrial  
 23/11/2015  
Abaixo Listado 

Reivindicações de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no regis-

to da marca nº 40-2015-0055323 efectuado na Coreia do Sul, em 

23/07/2015. 

GV80 

Automóveis, carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para automó-
veis, pneus para rodas de veículos, tubos para rodas de veículos, amortecedo-
res de suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rola-
mentos 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. 

Reivindicações de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no regis-

to da marca nº 40-2015-0055229 efectuado na Coreia do Sul, em 

23/07/2015. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

0003047/2016/ME/MP  
12 
 
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD. 
 
República da China 
No.215, Meei-Kong Road, Huang-Ts’o Village, Ta- 
Suen, Chang- HwaHsien, Taiwan 
 
Comercial e Industrial  
16/03/2016 
Abaixo Listado 

Classe 12: Pneus; tubos de pneus para veículos; câmaras de ar para pneus de 
veículos; válvulas para pneus de veículos; enchimento de pneus; remendo de 
reparação de pneus; revestimentos de pneus; tampas de recauchutagem de 
pneus; capa para pneus sobressalentes; rodas de veículos; rodas de bicicleta; 
pesos para equilibrar rodas de veículos; travões para veículos; travões de 
bicicleta; desviadores para bicicletas; selim para bicicletas; assentos de bici-
cleta; correntes para ciclos; suporte para garrafa de água para bicicleta; ces-
tos adaptados para bicicletas; dispositivos anti roubo para veículos; isqueiros 
eléctricos para veículos terrestres; capas para assento de carro; capas para 
volantes de veículos; automóveis; carros eléctricos; bicicletas; bicicletas 
eléctricas; motocicletas; motocicletas eléctricas; veículos todo-o-terreno; 
barcos; aeronaves; empilhadores; motas de água; troles elétricos para golf; 
motores para veículos terrestres; carrinhos de bebé; correias de transmissão 
de veículos terrestres; caixas de velocidades para veículos terrestres; espe-
lhos retrovisores para automóveis; cadeiras auto de segurança para lactentes 
e crianças; carrinhos (carts); guarda-lamas para automóveis, motocicletas e 
bicicletas; cadeiras de rodas; limpa pára-brisas; punhos de guiador de bici-
cleta; eixos de transmissão para veículos terrestres; carrinhos de supermerca-
do. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003048/2016/ME/MP&S  
 
09, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 
45  
 
VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC  
 
Estados Unidos da América  
 
VerizonTrademarkServices LLC, 1320 North Court 
HouseRoad, 9th Floor, Arlington, Virginia 22201, Esta-
dos Unidos da América  
 
Comercial e industrial  
19/02/2016  
Abaixo Listado 

Classe 09: Telecomunicações, televisão, equipamento, componentes e siste-
mas de redes informáticas e de tecnologia das informações; software de 
telecomunicações; telefones, computadores em forma de tablet e dispositi-
vos de comunicação sem fios para a transmissão por voz, dados ou ima-
gens, leitores multimédia; descodificadores de televisão (TV); gravadores 
de vídeo digitais (DVR); controlos remoto para televisões, computadores e 
descodificadores; dispositivos de transmissão contínua de multimédia digi-
tal; modems e routers; sistema de navegação por satélite, nomeadamente 
um sistema de posicionamento global (GPS); acessórios para telefones, 
telemóveis, computadores em forma de tablet  e dispositivos (…) 

11ºBPI
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de comunicação sem fios, nomeadamente auscultadores e auriculares, carregadores de telefone, carregadores de baterias, suportes para automóveis, suportes 
para telefones móveis; estações de carregamento e suporte, estojos de proteção para telemóveis e computadores em forma de tablet, coberturas de proteção e 
estojos para dispositivos eletrónicos manuais, suportes de telemóveis, películas plásticas por medida, para proteção anti-encadeante e anti-riscos adaptadas 
para utilizar com visores de telemóveis; colunas sem fios e móveis; caixas de CD e DVD; sacos para computadores; tapetes de ratos; ratos de computador; 
ímanes decorativos; dispositivos de telecomunicações sem fios para a transmissão de áudio, voz, dados, imagens, vídeos e mensagens, acesso à internet, 
acesso ao serviço de navegação e direcional e capacidade de transferir música, vídeos e aplicações pelo ar e que podem incluir um leitor de música e uma 
câmara; dispositivos de comunicações sem fios que estabelecem uma rede local sem fios; dispositivos eletrónicos pessoais usáveis e sensores que proces-
sam, armazenam e transmitem dados biométricos do utilizador; sistemas eletrónico de resposta de emergência pessoais compostos por um dispositivo sem 
fios utilizável no corpo com um botão que os utilizadores pressionam para notificar outros em caso de emergência, e uma unidade remota que marca um 
número no telefone para ajuda; dispositivos de localização pessoal usáveis equipados com software que permitem a um dos pais monitorizar a localização da 
criança; hardware e software informático para telecomunicações, televisão, redes informáticas e tecnologia das informações; aplicações de software nas 
áreas do entretenimento, jogos e produtividade; software de gestão de redes, software para utilizar no controlo de acesso a redes e criação e manutenção de 
firewalls (barreiras de segurança); programas informáticos para aceder a redes de computadores globais e redes de comunicações de computadores interati-
vas; software informático para encriptação; software de proteção de computadores e redes; software para serviços de máquina a máquina (m2m, machine to 
machine), dispositivos ligados e internet das coisas (IoT, internet of things); kits de desenvolvimento de software (sdks) e interface de programação de apli-
cações (api) para a criação de software e aplicações relativos aos dispositivos m2m e IoT e bens e serviços IoT; software para redes de IoT e conectividade 
de dados, gestão de dispositivos, configuração, provisionamento, gestão e controlo; software que recolhe e transmite dados de dispositivos ligados por m2m 
e IoT e integra dados com empresas, software de aplicações móveis e web; aplicação de software que permite a troca de mensagens e partilha de voz, dados 
e fotos; software para fornecer um serviço de televisão com base na internet; software para a autoria, transferência, transmissão, receção, edição, extração, 
codificação, descodificação, apresentação, reprodução, armazenamento e organização de texto, dados, gráficos, imagens, vídeos, jogos eletrónicos, suportes 
digitais e publicações eletrónicas; programas e software de jogos eletrónicos e vídeos; software para a transmissão de conteúdo; software de clipes de vídeo; 
software informático para a recolha, edição, organização, modificação, marcação de livros, transmissão, armazenamento e partilha de dados e informações; 
software de aplicação informática para telemóveis, nomeadamente, software para o processamento de dados; software de aplicação informática para telemó-
veis, nomeadamente, software para facilitar a comunicação; software de jogos eletrónicos para dispositivos sem fios; software de reconhecimento de gestos 
para a partilha de voz, imagens e dados; aplicação de software para a transmissão de informações relativas ao exercício, atividades e saúde; aplicação de 
software para gerir informações relativas a um programa de saúde e exercício; aplicação de software para dispositivos de monitorização biométrica e dados; 
software para permitir a transmissão de mapeamento, navegação, tráfego, tempo e informações sobre pontos de interesse a redes de telecomunicações, web-
sites na internet e telemóveis; sistemas de hardware e software informático, nomeadamente, leitores de diagnóstico a bordo (obd), emissor-recetor de rádio e 
altifalante programados para efetuar e responder a pedidos de assistência rodoviária, transmissão de voz e dados, localização e recuperação de veículos, 
diagnóstico de veículos em tempo real, deteção de incidentes de emergência e envio de assistência rodoviária de emergência através da utilização de siste-
mas de posicionamento global internos (GPS) e telecomunicações móveis; software informático para enviar veículos de assistência rodoviária de emergên-
cia em resposta a pedidos de assistência; aplicação móvel que fornece um temporizador de parquímetro; aplicação móvel para localizar veículos no mapa; 
software informático que permite aos utilizadores definirem lembretes para notificações de manutenção dos veículos; aplicação de software para realizar 
pagamentos e transferir e receber dinheiro; aplicação de software para facilitar pagamentos móveis; plataforma financeira eletrónica que acomoda vários 
tipos de transações de pagamentos e cobranças através de um telemóvel. Classe 14: Relógios; relógios desportivos; joalharia; relógios de parede e de mesa; 
cronómetros. Classe 16: Material impresso, nomeadamente, diretórios telefónicos; panfletos, brochuras, folhas e cartões impressos e materiais instrutivos e 
de ensino tudo nos setores de telecomunicações, redes informáticas e tecnologia das informações; lápis; canetas de tinta; canetas marcadoras; blocos de 
notas; blocos de notas adesivos; pisa-papéis; calendários; agrafadores de papel; clipes de dinheiro. Classe 18: Sacos desportivos; guarda-chuvas; sacolas; 
estojos para cartões; mochilas; pastas para documentos; etiquetas de bagagem. Classe 24: Toalhas de golfe; cobertores para uso no exterior; toalhas de praia. 
Classe 25: Vestuário, nomeadamente bonés, casacos, camisas, calças e chapéus; camisas, calças e chapéus com dispositivos de monitorização biométrica; 
chinelos; gravatas; luvas; lenços. Classe 28: Equipamento de golfe, nomeadamente ferramentas para reparar terreno, marcadores de bolas de golfe, bolas de 
golfe e pinos para bolas de golfe; bolas de praia; ioiôs; discos voadores; balões; dados, dominós; cartas de jogar; fichas de póquer; bolas de futebol. 
Classe 35: Serviços de retalho e lojas online com bens e serviços de tecnologia das informações e telecomunicações, dispositivos eletrónicos sem fios e 
acessórios, como auscultadores, baterias e tampas, tecnologia sem fios usável, como relógios inteligentes e dispositivos de exercício, controlos e dispositi-
vos de jogos, dispositivos de transmissão multimédia, bens e serviços relacionados com subscrição televisiva, aparelhos eletrónicos de consumidor, disposi-
tivos ligados para a casa, incluindo termóstatos, iluminação e proteção doméstica e demonstrações de produtos; serviços de subscrição televisiva; promoção 
de bens e serviços de telecomunicações, bens e serviços televisivos à base de subscrição, tecnologia digital e aparelhos eletrónicos de consumidor através de 
descontos e vales online; serviços televisivos à base de subscrição; serviços de subscrição para a transmissão de televisão, filmes, música, eventos ao vivo, 
vídeos, jogos e conteúdo multimédia; fornecimento de conteúdo áudio, vídeo, dados, jogos e multimédia eletrónicos e à base na web através de televisões, 
computadores, portáteis, telemóveis e outros dispositivos eletrónicos pessoais por uma taxa ou subscrição pré-paga; serviços de lojas de retalho online; pro-
moção de competições desportivas e eventos de outros; realização de programas de prémios por incentivos para promover a inovação e tecnologia; forneci-
mento de programa de prémios por incentivos destinado a recompensar os participantes que demonstrem excelência relativamente à inovação e tecnologia, 
publicidade em dispositivos eletrónicos móveis para outros; fornecimento de dados a subscritores sem fios para promover os bens e serviços de outros; ad-
ministração de um programa de descontos que permite aos participantes obterem descontos sobre bens e serviços através da utilização de um cartão de afili-
ação de descontos; serviços publicitários e promocionais, incluindo a promoção de bens e serviços de outros ao fornecer descontos, incluindo descontos de 
autorreparação e serviço de viagens; promoção da venda de telecomunicações e serviços televisivos através da administração de um programa de prémios 
por incentivos através do qual os clientes recebem uma recompensa por referir novos clientes; serviços de caridade, nomeadamente a promoção de sensibili-
zação do público quanto a aspetos ambientais, políticas e iniciativas; serviços de caridade, nomeadamente organização e realização de programas de volun-
tariado de funcionários e projetos de serviço comunitário. Classe 36: Promoção financeira de desportos, programas e eventos educativos e de entretenimen-
to; transferências eletrónicas de dinheiro; serviços de transações financeiras, nomeadamente, fornecimento de transações comerciais seguras e opções de 
pagamento; serviços para fundações de caridade, nomeadamente fornecimento de assistência financeira para programas e serviços de outros; fornecimento 
de bolsas para investigação e educação nas áreas de alfabetização, prevenção de violência doméstica, promoção de educação das crianças na ciência, tecno-
logia, engenharia e matemática (STEM), cuidados de saúde e tecnologia de cuidados de saúde, questões ambientais, e sistemas de energia inteligentes; servi-
ços de caridade, nomeadamente, a promoção da sensibilização do público quanto aos aspetos ambientais, políticas e iniciativas; serviços de caridade, nome-
adamente, a organização e realização de programas de voluntariado de funcionários e projetos de serviço comunitário; serviços de caridade, nomeadamente 
a doação de telemóveis e tempo de antena gratuito e fornecimento de bolsas a organizações e outros serviços de caridade que suportem a prevenção de vio-
lência doméstica e vítimas de violência doméstica. Classe 37: Instalação, manutenção e reparação de redes e equipamentos de telecomunicações, hardware 
informático, sistemas informáticos e redes de comunicações; manutenção de fios e entradas telefónicos e serviços de reparação; serviços de assistência rodo-
viária de emergência, nomeadamente, a resposta a chamadas de assistência rodoviária, mudança de pneus, fornecimento de combustível de emergência e 
arranque com cabos de bateria; localização de veículos roubados; fornecimento de aconselhamento mecânico automóvel e informações por telefone. Classe 
38: Serviços de telecomunicações, serviços de transmissão televisiva, transmissão e reprodução de programas de áudio e vídeo e programas televisivos para 
TV, computadores e dispositivos eletrónicos sem fios; serviços de vídeo a pedido (VOD); serviços de pagamento por sessão (PPV); aluguer de descodifica-
dores e gravadores de voz digitais (DVR) para utilizar com televisões; fornecimento de salas de chat online para redes sociais; transmissão e emissão eletró-
nicas de televisão, filmes, música, eventos ao vivo, vídeos, jogos e conteúdo multimédia para outros; serviços de tecnologia das informações e telecomuni-
cações, nomeadamente, a transmissão de voz, áudio, vídeo, imagens, informações, dados e outro conteúdo poe redes de telecomunicações, redes de comuni-
cações sem fios, Internet, redes de comunicações de fibra ótica e outras redes de dados informáticos; DSL e serviços de Internet de alta velocidade; serviços 
de correio eletrónico; fornecimento de acesso interativos de vários utilizadores a uma rede de comunicações global; serviços de estrutura da Internet, nomea-
damente uma linha de alta velocidade ou séries de ligações que formem um importante trajeto numa rede; serviços de transmissão em rede de grande exten-
são (WAN); serviços de transmissão Ethernet; serviços de modo de transferência assíncrona (atm), nomeadamente a transmissão de informações codificadas 
em células com tamanho pequeno fixo; serviços de rede digital de serviços integrados (isdn); (...) 

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

12 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

serviços de comunicações por protocolo de internet (IP), nomeadamente, a transmissão de informações através da Internet; serviços de redes privadas 
virtuais (VPN) e serviços de linhas privadas, nomeadamente, o fornecimento de comunicação eletrónica em tempo real privada e segura numa rede infor-
mática; serviços de transmissão de dados eletrónicos; serviços de transmissão de voz, dados, vídeo e multimédia trocados; fornecimento de ligações de 
telecomunicações para a Internet e outras comunicações computorizadas, dados e redes sem fios; fornecimento de acesso a vários utilizadores a uma rede 
de comunicações sem fios; serviços de gateway de telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de um gateway para a ligação entre telecomunicações 
independentes e redes de computadores para a partilha de tráfego de Internet; serviços de conferência por telefone de dados, vídeos e áudio; serviços de 
telecomunicações sem fios, nomeadamente, a transmissão sem fios de voz e dados; serviços de telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de servi-
ços de voz sobre protocolo Internet (VOIP); serviços de mensagens eletrónicas; consultoria no setor das telecomunicações e comunicações computoriza-
das; fornecimento de serviços de pontos de acesso a redes (NAP) para a troca de tráfego de internet entre transportadores de tráfego de internet; correio 
eletrónico e serviços de mensagens de texto; serviços de tecnologia das informações e telecomunicações, nomeadamente serviços telefónicos e de trans-
missão de voz; serviços de teleconferências; transmissão eletrónica de voz e dados com codificação e descodificação; transmissão telemática de informa-
ções; transmissão de dados e informações por telemetria; serviços de telepresença; envio telemático de informações relativas a segurança de veículos, 
proteção, diagnóstico e gestão; serviços de comunicação de banda larga sem fios bidirecional fornecidos nos veículos automóveis; fornecimento de infor-
mações de diagnóstico de veículos e lembretes de manutenção de veículos através de e-mail, web e aplicações móveis; serviços de telecomunicações, 
nomeadamente a possibilidade de contactar um centro de atendimento remoto a partir de um veículo para comunicar acidentes e situações de emergência 
de modo a que a localização do veículo possa ser determinada e o pessoal de emergência enviado ao local; serviços de resposta de emergência, nomeada-
mente o envio de avisos de alertas eletrónicos por redes de telecomunicações; transmissão eletrónica segura de dado e informações para a indústria dos 
cuidados de saúde; serviços de telepresença; serviços de redes de entrega de conteúdo; plataforma de serviços multimédia digitais para a codificação, en-
trega e envio de conteúdo multimédia digital; aluguer de equipamento nas instalações dos consumidores de telecomunicações (CPE); serviços telefónicos 
gratuitos; fornecimento de serviços de centro de atendimento e centro de contactos; serviços de resposta por voz e serviços de encaminhamento de chama-
das; serviços de mensagens de voz eletrónicas, nomeadamente, a gravação e transmissão de mensagens de voz por telefone, texto, serviços de mensagens 
digitais sem fios numéricas e por imagens e serviços de correio eletrónico; serviços de telecomunicações máquina a máquina (m2m); serviços de teleco-
municações da Internet das coisas (IoT); fornecimento da transmissão eletrónica de dados e informações a dispositivos máquina a máquina (m2m) ligados 
sem fios, dispositivos ligados a redes e dispositivos ligados à Internet, englobando a Internet das coisas (IoT);transmissão eletrónica de dados em redes 
sem fios para serviços máquina a máquina (m2m) e IoT e dispositivos ligados; transmissão eletrónica e telemática de dados relativos à monitorização, 
localização, recuperação e rastreamento de bens e dispositivos ligados numa série de indústrias; consultoria de telecomunicações nos setores da tecnologia 
máquina a máquina (m2m), dispositivos ligados, gestão de dispositivos remotos e Internet das coisas (IoT); serviços máquina a máquina, nomeadamente, 
gestão da frota de veículos; serviços de caridade, nomeadamente, fornecer donativos de telefones sem fios e tempo de antena sem fios a vítimas de violên-
cia doméstica e grupos de defesa associados.Classe 39: Serviços de assistência rodoviária de emergência, nomeadamente, serviços de reboque, guincho e 
entrega essenciais; serviços de localização de veículos em termos de fornecimento de informações geográficas relativas à localização dos veículos; forne-
cimento de informações através de redes de telecomunicações e telemóveis, nomeadamente, encaminhamento de veículos, navegação, informações de 
posicionamento global; serviços de informações relativos ao tráfego, nomeadamente, congestionamento de tráfego e viagens, nomeadamente, estações de 
combustíveis e informações de pontos de interesse; fornecimento de um website e hiperligações para websites relativamente a informações geográficas, 
imagens de mapas e encaminhamento de viagens; armazenamento eletrónico e arquivamento de dados para outros; armazenamento de equipamento infor-
mático e telecomunicações para outros. Classe 41: Entretenimento em termos de notícias televisivas e desempenhos visuais e áudio através da televisão, 
computadores e dispositivos eletrónicos sem fios; serviços de jogos eletrónicos fornecidos através da Internet; serviços de entretenimento em termos de 
desenvolvimento, criação, produção e serviços de pós-produção de conteúdo de entretenimento multimédia; serviços de entretenimento, nomeadamente a 
provisão de programas televisivos, de vídeo e conteúdo ao vivo de uma grande variedade de assuntos; fornecimento de um portal de website na internet no 
setor do entretenimento; organização de sorteios e concursos que promovem a utilização de serviços de telecomunicações e dispositivos sem fios; forneci-
mento de um programa de prémios por incentivos destinado a recompensar os participantes que demonstrem excelência relativamente à inovação e tecno-
logia; aluguer de instalações de estádios, serviços em arenas, nomeadamente, o fornecimento de instalações multiusos para desportos e concertos. Classe 
42: Serviços informáticos e serviços de redes informáticas; serviços de software de telecomunicações; serviços informáticos, nomeadamente a operação 
técnica e gestão de redes informáticas de outros; serviços informáticos geridos e operações de redes para outros; serviços de computação em nuvem; servi-
ços de provedores de hospedagem em nuvem; serviços informáticos, nomeadamente, a gestão remota e no local e administração de sistemas de tecnologia 
das informações para outros, englobando infraestruturas virtuais e físicas, servidores, sistemas de armazenamento, redes e software; recuperação e cópia 
de segurança remota de dados informáticos; serviços de recuperação de dados e recuperação de dados de desastres de emergência de computadores; forne-
cimento de sistemas informáticos virtuais e ambientes de computadores virtuais através de computação em nuvem; serviços informáticos, nomeadamente, 
o fornecimento de serviços de gestão de infraestruturas para a monitorização, administração e gestão de tecnologia da informação de computação em nu-
vem privadas e sistemas de aplicações; integração de ambientes de computação privados e em nuvem privadas; fornecimento de armazenamento em nu-
vem e computação em nuvem; serviços de consultoria no setor da computação em nuvem; serviços de consultoria técnica nos setores de arquitetura de 
centros de dados e soluções de computação em nuvem; administração remota e gestão de dispositivos internos e de centros de dados hospedados, bases de 
dados e aplicações de software para outros; serviços de co-localização informática, nomeadamente, o fornecimento de instalações para a localização de 
servidores informáticos com o equipamento de outros; fornecimento de instalações seguras e controladas a nível ambiental para servidores informáticos e 
equipamento em rede de outros; monitorização técnica para servidores informáticos e equipamentos de telecomunicações e redes de outros; serviços de 
infraestruturas informáticas, nomeadamente, o fornecimento de servidores em redes informáticas acessíveis; serviços informáticos, nomeadamente, o for-
necimento de um ambiente virtual online para computação virtual acessível através da Internet e outras redes informáticas; arrendamento e aluguer de 
capacidade de computação, nomeadamente, software informático, hardware informático e equipamento de redes informáticas; aluguer de servidores infor-
máticos; gestão técnica de infraestruturas virtuais e redes informáticas; fornecimento da utilização temporária de software não transferível para aceder e 
utilizar uma rede informática na nuvem; serviços informáticos, nomeadamente a avaliação e análise de sistemas informáticos, incluindo sistemas informá-
ticos internos, sistemas informáticos extranet e sistemas de redes informáticas globais para garantir a conformidade com as normas industriais; implemen-
tação de software informático para outros; fornecimento de utilização temporária de software online não transferível, incluindo kits de desenvolvimento de 
software (SDK) e API para utilização no desenvolvimento de software e testes; fornecimento de informações no setor do desenvolvimento de aplicações 
de software independentes através da Internet; conceção, desenvolvimento e implementação de redes informáticas e sistemas informáticos para outros; 
monitorização de redes informáticas e sistemas informáticos para garantir o seu funcionamento correto; serviços de monitorização de redes informáticas e 
computadores, nomeadamente, a comunicação de desempenho e equilíbrio de cargas para fins de controlo da qualidade; serviços de segurança de redes 
informáticas e computadores; monitorização de computadores,  websites, redes informáticas e sistemas de redes de comunicações para fins de segurança; 
serviços de segurança informática em termos de emissão e gestão de certificados digitais e outras credenciais de segurança para outros; serviços de autenti-
cação nos setores das telecomunicações e serviços de redes; fornecimento da utilização temporária de software de auditoria de redes não transferíveis nos 
setores das comunicações seguras e redes de dados; serviços de segurança online, nomeadamente, fornecimento de segurança e anonimato para transações 
de cartões de crédito transmitidas eletronicamente; conceção no setor das telecomunicações e redes de dados e comunicações computorizados; serviços de 
conceção e consultoria relacionados com os mesmos nos setores da tecnologia das informações, programação informática, gestão de centros de dados e 
redes de computadores globais; instalação, manutenção e reparação de software informático; operação de redes de informações eletrónicas; planeamento 
de recuperação em caso de desastres informáticos; conceção de sistemas de comunicações unificados com base nas instalações, em nuvem e híbridos; 
fornecimento da utilização temporária e software informático não transferível para a gestão da conformidade e análise de risco nos setores da segurança 
informática e de redes; fornecimento da utilização temporária de software de segurança de redes não transferíveis; consulta informática nos setores da 
Internet e segurança de redes e transmissão segura de dados e informações; serviços de consultoria técnica nos setores do software informático, hardware 
informático e redes informáticas, nomeadamente, o fornecimento de serviços de consultoria relativos à conceção, implementação, configuração e utiliza-
ção dos mesmos; serviços de consultoria técnica, nomeadamente, resolução de problemas de hardware e software informático relativamente a infraestrutu-
ras virtuais e físicas, servidores, sistemas de armazenamento e redes; serviços de consultoria técnica no setor do software informático, nomeadamente, o 
fornecimento de serviços de consultoria relativos à manutenção de software; serviços de suporte técnico relativamente a tecnologia da infraestruturas in-
formáticas, nomeadamente, o fornecimento de conselhos técnicos e serviços de assistência relativamente a servidores, sistemas de armazenamento, redes e 
software; redes informáticas e serviços de segurança de redes de comunicações em termos de proteção contra intrusos, análises de ameaças de segurança,  
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serviços de segurança geridos, gestão de vulnerabilidades e avaliação, análise de ameaças e testes de penetração e forenses; serviços de 

codificação de dados e software; consulta informática em termos de segurança informática com a transmissão segura de dados, codifica-

ção e descodificação de dados;  testes, análises e avaliação dos bens e serviços de outros nos setores de computadores e avaliações de 

segurança de computadores; serviços de consultoria no setor de segurança informática e segurança de redes de comunicações; hospeda-

gem das aplicações e websites de outros; fornecimento de informações no setor do diagnóstico de veículos e registos de diagnóstico de 

veículos através de uma rede de informações informáticas; emissões e monitorização do desempenho de veículos; software não transfe-

rível para serviços de máquina a máquina (m2m) e dispositivos ligados à internet e à rede; software não transferível para a Internet 

das coisas (IoT); plataforma de software para a gestão de serviços máquina a máquina (m2m), serviços IoT e dispositivos remotos e 

ligados; plataformas de software que fornecem o ambiente de desenvolvimento, kits de desenvolvimento de software (sdk), e uma inter-

face de programação de aplicações (api) para a criação de aplicações para dispositivos máquina a máquina (m2m), dispositivos ligados 

à internet e redes, e dispositivos e máquinas geridos remotamente e permissão da integração e automatização do provisionamento, 

monitorização e controlo desses dispositivos e máquinas; fornecimento de um portal na web para monitorizar e gerir a conectividade, 

utilização e provisionamento de dispositivos m2m e IoT; consultoria de engenharia e informática, conceção e desenvolvimento no setor 

de dispositivos ligados e de comunicações IoT e máquina a máquina (m2m); suporte técnico no setor dos dispositivos ligados e de comu-

nicações IoT e máquina a máquina (m2m); serviços informáticos, nomeadamente, a criação de comunidade virtuais para os utilizadores 

registados, para participarem em discussões e envolverem-se em redes; software não transferível para a recolha, edição, transmissão, 

armazenamento e partilha de conteúdo audiovisual; fornecimento de um sítio Web que contemple a utilização temporária de software 

não transferível permitindo aos utilizadores do sítio Web carregarem, publicarem e apresentarem vídeos online para fins de partilha; 

fornecimento de um sítio Web que contemple tecnologia que permita aos utilizadores da Internet desenvolverem listas de reprodução 

individuais que criem conteúdo visualizável personalizado e permita a visualização independente ou simultânea ou partilha de conteú-

do; fornecimento de uma plataforma de hospedagem web para software de jogos não transferível; fornecimento de software de jogos não 

transferível; carregamento de conteúdo de música, áudio e vídeo para a internet de outros; serviços informáticos, nomeadamente a 

monitorização, análise e comunicação de hábitos de utilização da Internet sem fios, hábitos de pesquisa da Internet sem fios e hábitos 

de fidelização de clientes sem fios de outros para sítios Web de terceiros para publicidades alvo de acordo com os interesses individuais 

de utilizadores de comunicações sem fios; software e plataformas de software para publicitários digitais e publicadores para fins de 

publicidade de marcas; software para utilização por publicitários e publicadores digitais para fins de realização de publicidade digital, 

gestão de campanhas de publicidade digital, otimização de impressões publicitárias, dedicação da publicidade a populações de clientes, 

localização, análise e comunicação de campanhas publicitárias, gestão de inventários publicitários, correspondência de publicitários 

digitais com os publicadores, participação em leilões e intercâmbios publicitários e compra e venda de publicidade; serviços de carida-

de, nomeadamente doação de telemóveis e tempo de antena gratuito e fornecimento de bolsas a organizações e outros serviços de cari-

dade que suportem a prevenção da violência doméstica e vítimas de violência doméstica; armazenamento eletrónico e arquivamento de 

dados para outros. Classe 43: Serviços em arenas, nomeadamente, fornecimento de instalações multiusos para desportos, concertos, 

convenções e exposições. Classe 45: Serviços de segurança de redes informáticas e computadores; monitorização de computadores, web-

sites, redes informáticas e sistemas de redes de comunicações para fins de segurança; fornecimento de serviços de autenticação para 

fins de segurança; fornecimento de autenticação com base em nuvem de informações de identificação pessoal para fins de segurança; 

serviços de segurança informática em termos de emissão e gestão de certificados digitais e outras credenciais de segurança para outros; 

gestão de frotas automóveis em termos de monitorização de automóveis através de telemática por motivos de segurança; fornecimento 

de informações nos setores da Internet e segurança de redes informáticas; consulta em termos de roubos de dados e de identidade; ser-

viços de consultoria na área dos computadores, redes e integridade e segurança dos dados; monitorização online para prevenir a parti-

lha ilegal de ficheiros e fornecimento de relatórios eletrónicos relativamente a tentativas de partilha ilegal de ficheiros em associação a 

isso em redes em todo o mundo; fornecimento de um sítio Web que apresente informações na área da segurança; consultoria de segu-

rança; serviços de segurança, nomeadamente fornecimento de avaliações de segurança para agências governamentais e empresas; ser-

viços de redes sociais online; localização de veículos roubados, serviços de assistência rodoviária de emergência, nomeadamente abertu-

ra de cadeados; serviços de recuperação de veículos roubados; serviços de monitorização de emergência, nomeadamente a monitoriza-

ção de dispositivos eletrónicos de veículos pelo centro de atendimento remoto e organização do envio de pessoal de emergência quando 

se detetam acidentes; serviços de monitorização de alarmes de resposta de emergência, nomeadamente, a monitorização de dispositivos 

de alerta por um centro de monitorização remoto para o envio de serviços de segurança e saúde pública de emergência e notificação de 

terceiros, nomeadamente contactos de membros preferidos da família, equipas de emergência ou enfermeiros. 

Reivindicação do direito de prioridade: reivindica-se a prioridade com base nos pedidos de registo da marca efetuados nos Estados Unidos da América, 

em 31.08.2015 sob os números que se seguem: Classe 09: pedido de registo nº 86742413; Classe 14: pedido de registo nº 86742418; Classe 16: pedido de 

registo nº 86742431; Classe 18: pedido de registo nº 86742443; Classe 24: pedido de registo nº 86742452; Classe 25: pedido de registo nº 86742458; Classe 

28: pedido de registo nº 86742462; Classe 35: pedido de registo nº 86742468 (classe 35) e 86742501 (classe 41); Classe 36: pedido de registo nº 86742474 

(classe 36), 86742468 (classe 35) e 86742509 (classe 42); Classe 37: pedido de registo nº 86742478; Classe 38: pedido de registo nº 86742490; Classe 39: 

pedido de registo nº 86742493; Classe 41: pedido de registo nº 86742501 (classe 41) e 86742518 (classe 43); Classe 42: pedido de registo nº 86742509 

(classe 42) e 86742493 (classe 39) e 86742529 (classe 45); Classe 43: pedido de registo nº 86742518; Classe 45: pedido de registo nº 86742529 (classe 45) e 

86742478 (classe 37);   
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 Marca nº 
Classes 

 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003049/2016/ME/MP&S  
01, 02, 04, 06, 07, 09,11, 12, 13, 16, 17, 19, 24, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42 
 
ALSTOM 
 
França 
 
3 avenue André Malraux, LEVALLOIS-PERRET 
92300, França 
 
Comercial e industrial  
26/02/2016 
Abaixo Listado 

Classe 1: Produtos químicos destinados à indústria, às ciências, à fotografia assim como à agricultura, horticultura e à silvicultura e nomeadamente massas 
especiais, massas de plástico, resinas artificiais e sintéticas em estado bruto; matérias sinterizados; massas vinílicas; fertilizantes para as terras; composi-
ções extintoras; preparações para a têmpera e a soldadura de metais; produtos químicos destinados a conservar os alimentos; matérias tanantes; adesivos 
(matérias colantes) destinados à indústria; matérias físeis para aparelhos nucleares; elementos combustíveis para reatores; produtos para a purificação da 
água e dos óleos. Classe 2: Cores; pinturas e vernizes (fora dos isolantes), lacas (pinturas); proteção contra ferrugem e a deterioração da madeira; matérias 
tintoriais; mordantes (nem para metais nem para sementes); resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores; decoradores, impres-
sores e artistas. Classe 4: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar o pó; carbonetos, combustíveis (inclusive a gaso-
lina para motores) e matérias de iluminação: velas e meclas (iluminação). Classe 6: Folhas de estanhos, de chumbo, de alumínio e suas ligas; produtos para 
soldadura; metais comuns e suas ligas; produtos laminados, trabalhados, transformados, semi-transformados a base de estanho, de chumbo, de alumínio e 
suas ligas; caldeiraria e sala das caldeiras; quaisquer materiais semi-transformados de cobre e alumínio e suas ligas; produtos fiados, laminados; alpaca e 
ligas de níquel; bronzes; matérias de construção metálicas; construções metálicas transportáveis; raios e outros materiais metálicos para as vias férreas; 
correntes metálicas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia metálica não eléctrica; ferragem metálica; tubos metálicos; cofres; pregos e parafusos; 
minerais; depósitos metálicos de estocagem, contentores metálicos; válvulas metálicas; sinalização não luminosa e não mecânica (não metálica); sinaliza-
ções urbanas, rodoviária e ferroviária; canalizações prefabricadas; anilhas; fies metálicos para papelaria; telas metálicas para papelaria; revestimentos metá-
licos; vigas metálicas; materiais sintetizados; moldes metálicos; colunas momentos; tubos laminados e perfilados para os edifícios; postos elétricos; produ-
tos de alumínio e ligas para a construção civil; cabines para a pintura com pistola; porta corta-fogo, molas de portas não eletricos. Classe 7: Máquinas elé-
tricas rotativas e estáticas; máquinas pneumáticas, hidráulicas, térmicas e nucleares; máquinas com comandos digitais; maquinas para a manutenção, nome-
adamente de bagagens para aeroportos, de combustíveis nucleares e de matérias radioativas; máquinas para o tratamento das matérias plásticas; máquinas 
para a indústria do papel; máquinas e aparelhos para a engenharia civil, a construção civil, a sondagem, a prospeção do solo e dos fundos marinhos, nomea-
damente betoneiras, máquinas espalhadoras de bitumosos, britadeiras, centrifugadores, compressores, trituradoras, tremonhas; máquinas de drenagem, 
rolos amassadores, extratores, máquinas de filtrar, de perfurar, de alcatroar, de misturar; crivos (máquinas ou partes de máquinas); máquinas-ferramentas; 
máquinas de soldar, de aquecer, de lixar, de serrar, para aplanar, de cortar, fieira, de laminar, de cablar, de formar, máquina juntadeira; peças de reposição 
das ditas máquinas; tornos; materiais de levantamento e de manutenção; dínamos, alteradores, geradores, telhas; pontes rolantes; guinchos; gruas; macacos 
nomeadamente pneumáticos e hidráulicos; amortecedores pneumáticos; lubrificadores; detentores de ar; pistões; geradores, correias de transmissão e en-
grenagens correspondentes; bombas (máquinas); bombas (partes de máquinas ou de motores); máquinas e aparelhos para o vazio; instrumentos agrícolas 
outros do que aqueles que são manipulados manualmente; motores e as suas partes, peças de reposição (na execão daquelas destinadas a veículos terres-
tres); acoplamentos (não elétricos) e orgãos de transmissão (ria exceção daqueles para veículos terrestres); incubadoras para os ovos; aparelhos electrodo-
mésticos; aparelhos de lavagem e máquinas de limpeza; aparelhos e máquinas de cozinha (näo manipulados manualmente ou elétricos) para triturar, moer, 
comprimir e cortar; pressas (máquinas de usagem industria); aparelhos de produção de vapor partes de máquinas); juntas metálicas; coletores de 
“caldeiras”; tomeiras e válvulas; reguladores (partes de máquinas); reguladores de velocidade, de máquinas e de motores; reguladores de água de alimenta-
ção; reguladores de pressão; reguladores de tensão; geradores eletroquímicos, magnetoaerodinâmicos; filtros de ar; filtros de água; material de bombagem; 
filtros (parte de máquinas ou de motores), filtros prensas; válvulas de retenção e ferramentas de relojaria; teares para papelaria; rolos para papelaria; mate-
rial de filigrana; juntas de quaisquer matérias plásticas diversas; revestimentos de caldeiras de máquinas; geradores de eletricidade; membranas de bombas; 
moldes (partes de máquinas); abre-latas elétricos, agitadores elétricos para usagem doméstica; secadores de ar; mecanismos de propulsão para veículos não 
terrestres (nomeadamente aplicações navais); pistolas de pintura; elevadores; empilhadores; variadores eletrónicos de velocidade para motores elétricos; 
motores elétricos, suas combinações de velocidade variável.  Classe 9: Aparelhos e instrumentos científicos (outros do que para usagem médica), eletrotéc-
niços, náuticos, - geodésicos, acústicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de regulação, de comando, de prote-
ção, de vigilância, de corte, de controlo (inspeção), de socorro (resgate), meteorológicos, oceanológicos; produtos que permitem o controlo de motores e de 
material elétrico, eletrónico e informático; aparelhos e instrumentos para a condução, a distribuição, a transformação, a acumulação, o ajuste ou o comando 
da corrente elétrica; aparelhos e instrumentos de ensino; aparelhos para a entrada por teclado, a gravação, a transmissão ou a reprodução do som ou das 
imagens; suportes de gravações magnéticas; discos acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registado-
ras; máquinas de calcular; aparelhos para o tratamento da informação; extintores; geradores eletroquímicos; acumuladores e pilhas elétricas; pilhas de com-
bustível; geradores magneto aerodinâmicos; crióstatos; carregadores; bobinas; componentes eletrónicos; semi-condutores; circuitos impressos; tubos ele-
trónicos; condutores elétricos; fios e cabos de comunicação e de transporte de energia; mangas e acoplamentos de junção para cabos elétricos, fios de iden-
tificação e mangas de identificação para fios elétricos; materiais de soldadura; material para a proteção catódica; automatismos, canalizações elétricas; 
subestações, quadros, painéis de controlo e de comando, estações descentralizadas de produção de energia; equipamento alta tensão, ou seja, disjuntores, 
jogos de barras, para-raios, redutores de medida de todas as tensões e de todos os tipos (inclusive optoeletrónicos) para postos interiores, exteriores ou 
postos de capa metálica (subestações blindadas); equipamento média e baixa tensão, ou seja, quadros e postos de transformação, interruptores, jogos de 
barras, contactores, para-raios, disjuntores, fusíveis, re-encadeamentos e aparelhos associados; anilhas; transformadores, tomadas; comutadores; contento-
res de derivação; redutores de medida; corta-circuito; isoladores de linha; postos de distribuição; aparelhos e instalações de digitalização, de armazenagem, 
de cálculo, de conversão e de transmissão de dados; computadores e periféricos; materiais e instalações para as comunicações e as telecomunicações por 
fios, cabos e rádio; aparelhos de rádio e de televisão; magnetofones; eletrofones; leitores de discos compactos; telefones; materiais Óticos e eletro-áticos; 
lasers; masers; bolómetres; pirómetros; calorímetros; termopares, contadores, podómetros, taxímetros; variadores e reguladores de velocidade, de voltagem 
para veiculos e de luz; controladores de velocidade para veículos; dispositivos de alarme, transmissores de ordens, sistemas de alerta: sinalização luminosa 
ou mecânica; sinalização acústica e ótica, sirenes, material de comunicação e de telecomunicação; moduladores, emissores, recetores, antenas, guias de 
ondas, materiais de televisão e de radiodifusão, público em geral e profissionais; central telefónicas; circuitos impressos; interfones; quaisquer aparelhos e 
instrumentos relativos às medidas e análises dos infrassores; retificadores; amplificadores, aparelhos de radiocomando; alto-falantes; reguladores de tensão 
de intensidade, de potência, de comando e de frequência; sinalizações urbana, rodoviária e ferroviária; bornes luminosas; conversores estáticos e rotativos; 
conversores de energia; resistências elétricas; reóstatos; condensores, imanes; canalizações pré-fabricadas; condutores elétricos de quaisquer metais; mate-
rial eletrodoméstico; balanças; termóstatos; membranas; relês, ou seja relês telecomandados, relês elétricos, relês de proteção e relês auxiliares, indicadores 
e transdutores e sistemas de vigilância, de análise, de comunicação e de comando, para redes elétricas e estações de produção de energia e para aparelha-
gem elétricas; postos elétricos blindados ou convencionais; sub-estações com capa metálica (postos blindados) para redes elétricas de transporte e de distri-
buição; sistemas de controlo de comando das redes elétricas; estações de conversão; compensadores, nomeadamente compensadores de energia reativa, 
geradores de eletricidade; mesas de comando elétrico; equipamentos e estações de testes elétricos; máquinas de pintar; autómatos programáveis; aparelhos 
de carregamento e de descarregamento; aparelhos e máquinas para a purificação do ar, da água; materiais e equipamentos de vigilância, de condução e de 
supervisão de processos automatizados para a indústria e para a produção, o transporte e a distribuição da energia; materiais e equipamentos de vigilância, 
de condução e de supervisão dos acessos aos locais, edifícios e infraestruturas industriais, materiais e equipamentos de comunicação industrial; controlado-
res programáveis e seus equipamentos periféricos;  
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calculadores de automatismos; materiais e equipamentos de conversão de energia elétrica; materiais e equipamentos de telecomunica-

ção em linhas de transporte de energia; cartões com circuito impresso eletrónicos; microcircuitos eletrónicos; programas de implementa-

ção e de exploração de micro-circuitos ou de cartões eletrónicos, programas de direção e de supervisão de processos automatizados; pro-

gramas de programação, de implementação e de exploração de todos os materiais, equipamentos e programas pré - citados. Classe 11: 

Instalações, aparelhos de iluminação, de condicionamento de ar, de aquecimento, de produção de vapor, de cozimento, de refrigeração, 

de secagem, de ventilação, de distribuição de água; reguladores de iluminação, reguladores de tiragem (aquecimento), instalações sani-

tárias e mais precisamente filtros de ar, filtros de água; material eletrodoméstico; fogão, frigorífico, reatores nucleares; geradores; insta-

lações para o tratamento de combustíveis e moderadores nucleares; máquinas de aquecer; coletores de caldeira; torneiras; tubos elétri-

cos; anilhas; aquecedor de água industrial; queimadores; revestimentos trabalhados de fornos; refratários para proteção dos fornos; este-

rilizadores, pasteurizadores; torneiras; aparelhos de iluminação e de balizagem de pistas de aeroportos; filtros (partes de instalações 

domésticas ou industriais). Classe 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar, por água ou raios; navios; veículos elétricos; 

motores e suas partes, peças de reposição para veículos terrestres; amortecedores pneumáticos; correias ' transmissão e engrenagens 

correspondentes; bombas de ar (acessórios de veículos); eixos de transmissão para veículos terrestres; hélices de navios; propulsores de 

hélice; sub-marinos; mecanismos de propulsão para veículos terrestres; veículos de transporte militar, camiões cisternas; petroleiros; 

aviões cisternas; comboios cisternas. Classe 13: Armas de fogo, munições e projétis; explosivos, fogos de artifício; foguetes de sinalização.  

Classe 16: Papel e cartão (bruto, semi-transformado ou para a papelaria); produtos da imprimaria; tachas; artigos para encadernações; 

fotografias; papelaria; impressos; jornais; periódicos; livros; adesivos (matérias colantes para a papelaria e a limpeza); pincéis; máqui-

nas de escrever e artigos de escritório (à excepção dos móveis); material de instrução e de ensino (à excepção dos aparelhos); caracteres 

de tipografia; fotografias; papel de embalagem. Classe 17: Borracha, guta-percha, goma, balata e sucedâneos; amianto, mica; juntas; 

folhas, placas e baguetes de matérias plásticas (produtos semi-acabados); produtos de matérias plásticas semi-transformados; matérias 

de calafetar, de vedar e de isolar; tubos flexíveis não metálicos; revestimentos de estanqueidade ou de isolação; tubos laminados e perfi-

lados para os edifícios; postos de betão; tijolos refratários. Classe 19: Materiais de construção não metálicos; revestimentos de estanquei-

dade não metálicos, elementos pré-fabricados, produtos para a construção das estradas; tubos rígidos não metálicos para a construção; 

asfalto, pez e alcatrão; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos; depósitos de estocagem; sinalização não 

luminosa e não mecânica (não metálica); sinalizações urbana, rodoviária e ferroviária; canalizações pré-fabricadas; refratárias para 

proteção dos fornos; matérias betuminosas; materiais de construção; pedras naturais e artificiais, cimento, cal, argamassa, gesso e gra-

vilha; colunas montantes; tubos laminados e perfilados para os edificios; postos de betão; tijolos refratários. Classe 24: Tecidos com usa-

gem têxtil; cobertores de cama ou de mesa; telas, tecidos e feltros para utilizações técnicas. Classe 35: Publicidade, exploração (entrada 

em funcionamento), gestão (manutenção e reparação) de quaisquer aparelhos, de quaisquer materiais, de quaisquer máquinas ligados 

aos ramos da eletrotécnica, da eletrónica, da mecânica, do transporte da energia elétrica, do nuclear, da locomoção, da electroquímica, 

da engenharia civil, da construção civil, da sondagem, da prospeção do solo e dos fundos marinhos; gestão dos negócios comerciais, admi-

nistração comercial; trabalhos de escritório; exploração e gestão das redes rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aéreas; distribuição de 

folhetos, de amostras; serviços de assinaturas de jornais para terceiros; conselhos, informações ou dados de negócios; contabilidade; re-

produção de documentos; gabinetes de investimentos; gestão de ficheiros informáticos; organização de exposições coro objetivos comerci-

ais ou de publicidade; gravação, transcrição, composição, compilação ou sistematização de comunicações escritas e de gravações; explo-

ração ou compilação de dados matemáticos ou estatísticos; conselhos de organização dos negócios. Seguros; negócios financeiros; negó-

cios monetários; negócios imobiliários; caixas de previdência; lotarias; emissões de cheques de viagem e de letras de créditos; perícia 

imobiliária; gerência de imóvel; agências de câmbio ou serviços de compensação, institutos de crédito; serviços de corretores de valores e 

de bens; serviços de locação, de avaliação de bens imobiliários ou de provedores de fundos; serviços de financiamento. Classe 36: Seguro; 

assuntos financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; fundos de contingência; lotarias; emissão de cheques e cartas de crédito 

de viagem; avaliação de imóveis; apartamento administração de casa; agências de câmbio ou serviços de compensação (financeira); insti-

tuições de crédito; valores mobiliários e serviços de intermediário de propriedade; aluguer, avaliação de bens imóveis ou serviços de 

apoio financeiro; serviços de financiamento. Classe 37: Construção, manutenção, reparação, serviços de instalação (implementação), de 

exploração (entrada em funcionamento), de locação e de manutenção de todos os aparelhos, de quaisquer materiais, de quaisquer má-

quinas ligados aos ramos da eletrotécnica, da eletrónica, da mecânica, do transporte da energia elétrica, do nuclear, da locomoção, da 

eletroquímica, da engenharia civil, da construção civil, da sondagem, da prospeção do solo e dos fundos marinhos; descontaminação, 

construção de fábricas chave na mão; trabalhos de construções públicas e privadas; trabalhos de engenharia; inspeções de projetos de 

construções; obras públicas; trabalhos rurais; sondagem de poços; locação de ferramentas e de material de construção de planadoras, de 

extratores de árvores; manutenção ou limpeza de edifícios, de locais, do solo (reboco de fachadas, desinfeção, desratização); manutenção 

ou limpeza de objetos diversos (lavandaria); reparação, transformação de vestuário; rechapagem ou vulcanização de pneus; trabalhos de 

sapataria; construção dos edifícios, das estradas, das pontes, das barragens ou das linhas de transmissão; pintura, trabalhos de canali-

zação, instalação de aquecimento ou talhadores; construção naval; locação de ferramentas ou de material de construção; realização de 

projetos de infra-estruturas de transporte e de distribuição de energia; trabalhos de pintura. Classe 38: Telecomunicações; agências de 

imprensa e de informações; comunicações para terminais de computadores; difusão de programas de rádio ou de televisão. Classe 39: 

Transporte; embalagem, manutenção, armazenagem e entrega de mercadorias; transporte e distribuição de energia; organização de 

viagens; distribuição de jornais; transporte e distribuição de água e de eletricidade; exploração de transbordadores; descarregamento e 

carregamento de bagagens e de mercadorias; sistema de reboque marítimo, flutuamento de navios; locação de garagens; reserva de luga-

res para viagens e espetáculos; locação de veículos de transporte; salvaguarda de navios em perdição e das suas cargas; informações 

relativas às viagens ou aos transportes de mercadorias; inspeção de veículos ou de mercadorias antes do transporte; operações de socor-

ro, serviços de resgate. Classe 40: Tratamento de materiais; galvanização; proteção catódica; sinterização dos materiais; tratamento de 

matéria plástica; soldadura elétrica; transformação dos produtos agrícolas de terceiros (vinificação, distilação, cravação, prensagem de 

frutas, moagem); serração, aplanamento, cone, acabamento, polimento, revestimento metálico; tintura de tecidos ou peças de roupa; 

impermeabilização de tecidos; encadernações de documentos; estanhagem; purificação e regeneração do ar, vulcanização (tratamento de 

materiais); montagem de bandas video, impressão de fotografias; pinturas de carroçarias. Classe 41: Educação; formação; divertimento; 

atividades desportivas e culturais; edições de livros, de revistas; empréstimos de livros; produção de espetáculos, de filmes; agências 

para artistas; locação de filmes, de gravações fonográficas, de aparelhos de projeção de cinema e acessórios de cenários de teatro; organi-

zação de concursos em termos de educação ou de divertimento; organização e direção de colóquios, conferências, congressos: organização 

de exposições com objetivos culturais ou educativos. Classe 42: Restauração (alimentação); alojamento temporário; cuidados médicos, de 

higiene e de beleza; serviços veterinários e de agricultura; serviços jurídicos; pesquisa científica e industrial; programação para compu-

tadores, concepção de programas, locação, estudo de projetos técnicos relativos a quaisquer aparelhos, a quaisquer materiais, a quais-

quer máquinas relativas aos ramos da eletrotécnica, da eletrónica, da mecânica, do transporte da energia elétrica, do nuclear, da loco-

moção, da eletroquirnica, da engenharia civil, da construção civil, da sondagem, da prospeção do solo e dos fundos marinos; (...) 
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estudo e testes hidrodinâmicos; trabalhos de engenheiros, consultas profissionais e de estabelecimentos de planos (sem relação com a direção dos negó-
cios), testes de materiais e de produtos; trabalhos de laboratórios; trabalhos de engenharia (exceto para a construção); estudos de projetos de fábricas chave 
na mão; prospeção; locação de material para exploração agrícola, de vestuário, de colchoaria, de aparelhos distribuidores; imprensa; locação do tempo de 
acesso a um centro servidor de bases de dados; serviços de reporters; filmagem em bandas de vídeo; gestão de locais de exposição; avaliações, estimações, 
pesquisas e relatórios de engenheiros; engenharia, concepção, elaboração e acompanhamento dos projetos chave na mão de infra-estruturas de transporte e 
de distribuição de energia; controlo de poços de petróleo; controlo de qualidade; consulta em termos de segurança. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003055/2016/ME/MS  
42 
APPLE INC. 
 
Estados Unidos da América 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos da América  
Comercial e Industrial 
26/02/2016  
Abaixo Listado 

ICLOUD 

Classe 42: Serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), incluindo software; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), incluindo 
software para a criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extração, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização 
de textos, gráficos, imagens, e publicações eletrónicas; serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção relacionados 
com os mesmos; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de hardware para computadores e de software; consultoria em 
matéria de hardware e software; aluguer de aparelhos e equipamentos para hardware e software; serviços de consultoria em matéria de software multimédia 
e audiovisual; programação de computadores; serviços de assistência e consultoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e 
aplicações; desenho gráfico para a compilação de páginas web na Internet; informação relacionada com hardware ou software para computadores fornecida 
em linha a partir de uma rede informática mundial ou da Internet; criação e manutenção de websites; hospedagem de websites pertencentes a terceiros; 
fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de redes de comunicações; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), in-
cluindo software para uso com um serviço de assinatura de música em linha, software que permite aos utilizadores reproduzir e programar conteúdos áudio, 
vídeo, texto e multimédia relacionados com música e divertimento e software incluindo gravações de sons musicais, conteúdos áudio, vídeo, texto e multi-
média relacionados com divertimento; fornecimento de acesso temporário à Internet para uso de software em linha, não descarregável, que permite aos 
utilizadores a programação de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, 
jogos, eventos culturais e programas relacionados com divertimento; criação e manutenção de websites que incluem tecnologia que permite acesso aos 
utilizadores a dados, imagens, áudio, vídeo e documentos guardados; fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através de uma rede infor-
mática mundial; serviços de informações, de assessoria e de consultoria, relacionados com os serviços atrás referidos; gestão de motores de busca; serviços 
de consultoria e de assistência informáticas para leitura de informações em discos de computador; criação de listas de informações, sítios e outros recursos 
em linha, disponíveis em redes informáticas mundiais, para terceiros; fornecimento de acesso de utilizador à Internet (fornecedores de serviços); serviços 
de redes sociais em linha; fornecimento de uma website de rede social. 

  

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 

00003113/2016/ME/MS  
43  
GRUPO MARTINON GRUMOSA, S.L.  
 
Espanha  
Calle Espronceda, número 40, bajo, 28003 Madrid, 
Espanha  
Comercial  
28/04/2016  
Classe 43: Serviços de restauração; alojamento tempo-
rário. 

00003114/2016/ME/MS  
43  
GRUPO MARTINON GRUMOSA. S.L.  
 
Espanha  
Calle Espronceda, número 40, bajo, 28003 Madrid, 
Espanha  
Comercial  
28/04/2016  
Classe 43: Serviços de restauração; alojamento tempo-
rário. 

Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores azul; roxo; rosa. Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores azul; roxo; rosa. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003116/2016/ME/MP&S 
25 e 35  
H & M HENNES & MAURITZ AB 
 
Suécia 
SE-106 38, Stockholm (Estocolmo), Suécia  
Comercial e Industrial 
20/05/2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria; CLASSE 35: Publicidade; administração de empresas; informação ao consumidor em formato electrónico: 
serviços de retalho relacionados com as preparações para lavar e branquear e outras substâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengodar e 
raspar; sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos; óleos e gorduras industriais, absorventes de poeiras, umectantes 
e espessantes; combustíveis (incluindo gasolina motores) e óleos de iluminação; velas e pavios para iluminação, ferramentas e aparelhos (de comando ma-
nual); artigos de cutelaria, cutelaria; armas de pequeno porte, que não armas de fogo; navalhas; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos; aparelhos e instrumentos de levantamentos topográficos, peagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), aparelhos e 
instrumentos de salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos de condução, comutação, transformação, acumulação, regulação e controlo de electricidade; 
aparelhos de gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; suportes de dados magnéticos, discos de gravação; máquinas automáticas de venda e 
mecanismos para máquinas de moedas, máquinas registadoras, máquinas de calcular; equipamentos de tratamento de dados, computadores; aparelhos de 
extinção de incêndios; caixas para óculos; óculos (óptica); óculos de sol; óculos para desporto; óculos de natação; cordões para óculos; armações para ócu-
los; caixas de óculos; correntes de óculos; metais preciosos e suas ligas e produtos em metais preciosos ou revestidos de metais preciosos, não incluídos 
noutras classes; joalharia; pedras preciosas; instrumentos de relojoeira e de cronometria; papel; papelão e produtos fabricados a partir destes materiais, não 
incluídos noutras classes; artigos impressos; materiais de encadernação; fotografias; artigos de papelaria ; artigos de papelaria, , adesivos para artigos de 
papelaria ou fins domésticos; materiais de arte; pincéis de pintar; máquinas de escrever e aparelhos de escritório (excepto mobília); materiais didácticos e de 
instrução (excepto aparelhos); materiais de plásticos para embalagens (não incluídos noutras classes); caracteres tipográficos blocos de impressão;  
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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 

00003124/2016/ME/MP&S  
25 e 35  
H & M HENNES & MAURITZ AB  
 
Suécia  
SE-106 38, Stockholm (Estocolmo), Suécia  
 
Industrial & Comercial  
20/05/16  
Abaixo Listado 

00003127/2016/ME/MP  
29, 30 
NGM INTERNATIONAL B.V. 
 
Holanda 
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam, The Nether-
lands (Holanda) 
Comercial e industrial 
19/04/2016 
Abaixo Listado Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria; Classe 35: Publicidade; gestão de 

negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; servi-
ços de retalho relacionados com sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosmé-
ticos, loções para os cabelos, dentífricos, joalharia, instrumentos de relojoei-
ra e de cronometria, couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias 
não incluídos noutras classes, malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, 
chapéus de sol vestuário, calçado, e chapelaria. 

Classe 29: Carne, incluindo conservas de carne, carne seca, carne enlatada, 
conservas de carne, carne congelada; peixe, incluindo conservas de peixe, 
peixe seco, peixe enlatado, conservas de peixe, peixe congelado; aves, inclu-
indo conservas de aves, aves secas; aves enlatadas, conservas de aves, aves 
congeladas; carnes de caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, 
congelados, secos, em conserva (picles), cozidos, enlatados e em conserva; 
refeições ligeiras (snacks) à base de legumes; batatas fritas e batatas fritas aos 
palitos; batatas fritas onduladas; geleias, doces, compotas; concentrado de 
tomate, ovos, leite e lacticínios, incluindo leite em pó, leite desidratado, leite 
condensado e leite evaporado; óleos e gorduras alimentares; margarina. Clas-
se 30: Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; 
farinha e preparações feitas de cereais; massa alimentar seca; talharim; pão, 
pastelaria e confeitaria; cremes de chocolate para barrar; gelados; mel, xarope 
de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; maionese; vinagre, 
molhos; especiarias; cremes gelados. 

Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores vermelho, azul e branco. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003130/2016/ME/MP&S  
25, 35  
H & M HENNES & MAURITZ AB  
 
Suécia  
SE-106 38, Stockholm (Estocolmo), Suécia  
Comercial e Industrial  
20/05/2016  
Abaixo Listado 

Classe 25: Vestuário; calçado; chapelaria; roupas, designadamente fatos, calções de banho, fatos de banho, roupões de banho, bikinis, cintos de couro, vestu-
ário para crianças, fatos para balé, macacões, fatos de calça, calças, calças de ganga, jeans, lenços de pescoço, ligas, luvas, casacos, calções, saias, vestuário 
desportivo, roupas interiores, vestidos, cardigans, camisas de manga curta, blusões, casacos com capuz, vestuário de gravidez, vestuário de noite, fatos-
macaco, quadrados para bolsos, camisolas de gola alta, pulôveres, impermeáveis, cachecóis, camisas, gravatas, roupa de praia, blusas cavadas, meias-calças, 
collants, camisolas, t-shirts, fatos de fantasia, coletes, túnicas, roupa interior, mitenes; roupa exterior, designadamente, casacos, calçado, designadamente, 
sapatos, botas, botinhas, sandálias, pantufas, ténis de corrida, sapatos de balé, chapelaria, designadamente, chapéus, bonés, anteparos, pára-sóis, fitas para a 
cabeça. Classe 35: Publicidade; marketing e serviços de promoção; análises de mercado, pesquisa e serviços de informação; comércio e serviços de informa-
ção ao consumidor: administração de empresas; serviços de retalho relacionados com luzes, dispositivos de iluminação, velas, calhas, ganchos, persianas, 
preparações para branquear, preparações para limpar, polir, desengodar e raspar; sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, 
pós para os dentes, pastas dos dentes, dentífricos, óleos essenciais para aromaterapia, artigos de higiene pessoa, preparações após-barbear, máscaras para o 
rosto, cremes para o rosto, desodorizantes anti transpiração, preparações para lavagem do rosto (cosméticos), cremes anti envelhecimento, óleos para bebé, 
gel para o banho, preparações para o banho, designadamente aditivos para o banho, grãos para o banho, óleo para o banho, sabão anti bactérias, bálsamo 
para o cabelo, preparações para descoloração capilar, bolas de algodão para cosmética, cotonetes para fins cosméticos, dissolventes de verniz, perfume, 
sabão para o duche, lápis para as sobrancelhas, corantes capilares, adesivos para fixação de unhas postiças, adesivos para fixação de pestanas postiças, unhas 
postiças, toalhas refrescantes húmidas, gels modeladores capilares, ceras modeladores capilares, cremes para as mão, preparações de depilação e de barbear, 
loções de modelação capilar, cremes para o cabelo, shampoo, produtos para frisagem de cabelos, produtos para cuidados da pele, soluções bucais, não para 
propósitos médicos, sprays bucais não medicamentosos, maquilhagem, cremes para a redução da celulite, cremes corporais [cosméticos], esfoliantes corpo-
rais, manteiga corporal, pomadas para os lábios, bálsamos labiais não medicamentosos, brilho para os lábios, delineadores de lábios, batons, produtos adesi-
vos para fixação de cabelos postiços, pestanas postiças, rímel, mousses capilares [cosméticos], verniz das unhas, sombras para os olhos, sprays corporais 
perfumados, preparações de higiene oral, designadamente, pastas de dentes, escovas de dentes, gel para os dentes, fio dental, preparações de limpeza corpo-
ral e de cuidados de beleza, designadamente, sabão para cuidados corporais, leite de limpeza, gel de limpeza, brilho corporal, loções corporais, body mist, 
hidratantes da peles, pós corporais, esfoliantes da pele, produtos de lavagem corporal, preparações para a limpeza e polimento de couro e calçado, prepara-
ções para cuidados e tratamentos capilares, pó de talco, rouges, cera de alfaiate e sapateiro, batons com protector solar [cosmético], protectores solares, fun-
do de tinta facial, sabões, designadamente, sabonete, sabão de banho, sabão desodorizante, sabão das mãos, sabão de barbear, sabão e gel para a pele, desig-
nadamente, gel de banho, gel de duche, gel de hidratação da pele, maletas para computadores, publicações electrónicas, aplicações móveis descarregáveis, 
protectores para telemóveis, aros de óculos, correntes pince-nez, auscultadores, óculos de esqui, óculos de natação, caixas para óculos de sol, óculos de sol, 
óculos [ópticos], caixas para óculos, metais preciosos e suas ligas e produtos confeccionados de metais preciosos ou com banho dos mesmos, joalharia; 
pedras preciosas, relógios e instrumentos de cronometria, pérolas e metais precisos, e imitações dos mesmos, pendentes [joalharia] em metais vulgares, biju-
taria, alfinetes ornamentais, diademas, anéis [joalharia], pulseiras tornozelo, fios de pescoço, pendentes, fios [joalharia], alfinetes de gravata, relógios de 
parede e de pulso, botões de punho, porta-chaves [bijuteria], brincos, joalharia, porta-jóias, e caixas para relógios, materiais de embalagem à base de pape-
lão, cartazes, toalhas de rosto em papel, livros, centros de mesa decorativos em papel, guardanapos de papel, artigos e materiais de decoração e arte, artigos 
de papelaria para festas, peças feitas de papel, artigos de papel descartáveis, representações gráficas em papel, obras de arte e peças em papel e papelão, e 
modelos de arquitectura, cartas, caixas de cartolina, lenços de papel, catálogos de compra pelo correio, sacos de papel e de plástico para embalar, papel, 
cartolina e plástico para embalagem e armazenamento, esferográficas [materiais de escritório], periódicos,  

publicações impressas, revistas, livros; couro e imitações de couro, e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes: peles de animais, malas e male-
tas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria; móveis, espelhos, molduras para  fotografias; produtos (não incluídos noutras 
classes) em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, âmbar, madrepérola, espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em 
matérias plásticas; artefactos de uso doméstico ou de cozinha e recipientes; pentes e esponja: escovas (excepto pincéis para pintar); materiais para escovas; 
artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (excepto vidro utilizado na construção); objectos de vidro; porcelana e cerâmica não in-
cluídas noutras classes; tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e de mesa; coberturas de cama e de mesa; vestuário, 
calçado, e chapelaria; rendas e bordados, fitas e trançado; botões, ganchos, olhais, alfinetes e agulhas; flores artificiais; Carpetes, alcatifas, capachos e tape-
tes, linóleo e outros materiais de revestimento de pavimentos; decorações de parede (não têxteis); jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não 
incluídos noutras classes; decorações para árvores de Natal; cerveja; água mineral e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas e sumos de fruta; xaro-
pe e outros preparações para bebidas. 
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publicações impressas, designadamente, livros, revistas, brochuras, cartas informativas, couro e imitações de couro, chapéus de chuva, chapéus de sol e 
bengalas, malas de viagem, sacos, carteiras, bolsas de noite, sacolas de trabalho, sacos a tiracolo, bolsas de lona, malas de viagem, ,malas para produtos de 
beleza, carteiras de mão, sacolas, transportadores de animais e gaiolas para animais, carteiras para cartões de visita, carteiras para cosméticos, rendas (Couro 
-), bolsas de pôr à cintura, pastas para documentos, mochilas, sacolas para desporto, mobílias, espelhos, molduras, produtos   em madeira, cortiça, cana, 
junco, vime, chifre, osso, marfim, osso de baleia, conchas, âmbar, madrepérola, espuma do mar ou plástico, mobília, designadamente armários, bancos, 
camas, camas para bebé, cadeiras, sofás, cabides, ganchos para pendurar roupa, maçanetas para mobília, almofadas, colchões, utensílios e recipientes do-
mésticos ou de cozinha, pentes, escovas (excepto pincéis para pintar); materiais para escovas; artigos de limpeza; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-
acabado (excepto vidro utilizado na construção); objectos de vidro; porcelana e cerâmica, utensílios de cozinha e recipientes de alimentos ou bebidas, pen-
tes de cabelo e esfregões multiusos, escovas de cabelo e de dentes, artigos de limpeza, designadamente, palha-de-aço, louças, serviços de mesa, estátuas, 
estatuetas, placas e obras de arte, em porcelana, terracota ou vidro, vasos sanitários, escovas de lavar louça, panos da louça, bandejas, escovas de dentes, 
artigos de jardinagem, designadamente ancinhos, luvas para jardinagem; cestos de roupa suja; candelabros; distribuidores de sabão líquido; cortadores de 
biscoitos, têxteis e produtos têxteis, roupas de cama, toalhas de mesa em têlinho, cobertores, lençóis, fronhas, capas de édredon, colchas de cama, mantas de 
cama, folhos de cama, cobertores de cama, individuais, toalhas de mesa, oleados para toalhas de mesa, naperons, guardanapos em linho,  roupas de cama, 
naperons de chá, cortinados para chuveiros, cortinas, coberturas de plástico para mobílias, coberturas de mobília em linho, cobertores de tecelagem, edre-
dons com enchimentos, vestuário, calçado, chapelaria, designadamente, fatos, calções de banho, fatos de banho, roupões de banho, bikinis, cintos de couro, 
vestuário para crianças, fatos de balé, macacões, fatos de calça, calças, calças de ganga, lenços de pescoço, ligas, luvas, casacos, calções, saias, vestuário 
desportivo, roupas interiores, vestidos, cardigans, camisas de manga curta, blusões, casacos com capuz, vestuário de gravidez, vestuário de noite, fatos-
macaco, quadrados para bolsos, camisolas de gola alta, pulôveres, impermeáveis, cachecóis, camisas, gravatas, roupa de praia, blusas cavadas, meias-calças, 
collants, camisolas, t-shirts, fatos de fantasia, coletes, túnicas, roupa interior, mitenes; roupa exterior, designadamente, casacos, calçado, designadamente, 
sapatos, botas, botinhas, sandálias, pantufas, ténis de corrida, sapatos de balé, chapelaria, designadamente, chapéus, bonés, anteparos, pára-sóis, fitas para a 
cabeça, rendas e bordados, fitas e trançado; botões, ganchos, olhais, alfinetes de cabelo, agulhas de costura; agulhas para bordados, croché, agulhas de tricô, 
flores artificiais, faixas para cabelo, extensões de cabelo, travessas para cabelo, toucas de cabelo, rolos de cabelo, alfinetes para cabelo, serviços de promo-
ção, designadamente, análises e pesquisa de mercado, promoções de produtos, promovendo a venda e bens e serviços através de concursos e a distribuição 
de materiais impressos, publicidade para obras de caridade, designadamente, serviços de angariação de fundos. 

  

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 

00003136/2016/ME/MP&S  
16, 25, 28, 42 e 45  
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATI-
ON  
Estados Unidos da América 
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, United States of America  
Industrial & Comercial  
22/06/16  
Abaixo Listado 

00003155/2016/MN/MS  
 35  
 
KRIOLSCOPE FILMES  
Cabo Verde  
 
 
3ª A, Prédio INPS, ASA, Cidade da Praia  
 
Comercial e industrial 
 
26/07/2016 
Classe 35: produção audiovisual e de design 

FOX 

Classe 16: Papelaria; calendários; autocolantes; marcadores para livros; 
cartões de felicitações; cartazes; cartões postais; canetas e lápis; caderno de 
notas; livros de banda desenhada; cartões colecionáveis; série de livros de 
ficção; livros para crianças; livros de atividades para crianças; livros para 
colorir; recortes em cartão que ficam em posição vertical contendo fotogra-
fias ou trabalhos artísticos; arte impressa. Classe 25: Camisas; calças; cal-
cões; roupa interior; boxes (roupa interior);chapéus; bonés; sweatshirts 
(camisolas); camisolassaias; luvas; meias; sapatos; botas; casacos compri-
dos; casacos; fatos de banho; cintos; cachecóis; pijamas; pantufas; roupa 
para crianças; meias-calças; fatos de fantasia e para o dia das bruxas e más-
caras vendidas em conjunto com os mesmos; gravatas. Classe 28: Decora-
ções para árvores de Natal; ornamentações para árvores de Natal; brinque-
dos, jogos, artigos de diversão, artigos de desporto, slot machine (máquina 
de moedas). Classe 42: Serviços informáticos; serviços informáticos no 
domínio de fornecimento de notícias em linha e informação através da Inter-
net; fornecimento de diretórios, bases de dados e motores de pesquisa em 
linha; hospedagem de conteúdo digital na Internet; revistas e blogues em 
linha; serviços de fornecedor de serviços de aplicações; hospedagem de 
conteúdo digital na Internet; conceção e desenvolvimento de software para 
computadores; serviços de websites. Classe 45: Serviços de rede social com 
base na Internet; fornecimento de uma website de rede social para fins de 
entretenimento; fornecimento de uma base de dados informática em linha no 
domínio das redes sociais.  

Reivindicação de cores: Reivindica-se a cor azul. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003176/2016/ME/MP  
03, 25, 32  
SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES 
D’EVIAN  
França  
11 avenue du Général Dupas 74500, EVIAN LES 
BAINS, França  
Comercial e industrial  
09/08/2016  
Abaixo Listado 

Classe 3: Produtos perfumados; cosméticos; perfumes; óleos para perfumes 
e fragrâncias; sabões; óleos essenciais; geles, sprays para os cuidados da 
pele para uso cosmético; loções capilares; máscaras de beleza; cremes cos-
méticos; produtos cosméticos para os cuidados da pele; estojos de cosméti-
ca. Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria. Classe 32: Águas de mesa; 
água mineral natural e água mineral natural gaseificada; água aromatizada; 
sumos de fruta ou legumes (bebidas); bebidas à base de fruta ou legumes; 
extractos de frutos sem álcool; sodas (tónicos); xaropes e outras preparações 
para bebidas; bebidas sem álcool. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003177/2016/ME/MS  
35,36,41  
Stichting AIESEC International  
 
Holanda  
126 Teilingerstraat, 03032 Rotterdam, Países Baixos  
 
Comercial e industrial  
12/08/2016  
Abaixo Listado 

AIESEC 

Classe 35: Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; gestão e administração de escritório e de negó-
cios comerciais relacionados com recursos humanos; publicidade de empregos, recrutamento de, realização de entrevistas a, avaliação de e gestão de pesso-
al; serviços de agência relacionados com a colocação temporária e permanente de pessoal; fornecimento de pessoal, colocação de pessoal, leasing de pesso-
al, recrutamento profissional, disponibilização de pessoal; pesquisa de mercado; estudos de marketing; sondagens de opinião e sondagem de opiniões; reco-
lha de dados; realização de entrevistas; fornecimento de informações estatísticas; fornecimento de informações de negócios;  

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

19 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

fornecimento de informação comercial; fornecimento de informações sobre marketing; serviços de assessoria relacionados com qualquer dos serviços atrás 
referidos. Classe 36: Colectas de beneficência; peditórios de beneficência; gestão e monitorização de fundos de beneficência. Classe 41: Educação, forma-
ção, ensino, acompanhamento e instrução; educação, formação, ensino, acompanhamento e instrução fornecidos em linha, a partir de uma base de dados 
informática ou através de uma rede informática mundial; aconselhamento sobre carreiras e orientação profissional; organização e direcção de colóquios, 
congressos, simpósios, palestras, reuniões, conferências, exposições, grupos de trabalho, sessões de estudo com orientador e seminários; programas de inter-
câmbio para estudantes e licenciados; programas de intercâmbio entre organizações académicas, comerciais e sem fins lucrativos; programas de intercâmbio 
de estudantes; programas internacionais de intercâmbio de estudantes; apoio logístico relacionado com programas de intercâmbio; fornecimento de instala-
ções de educação, formação, ensino, acompanhamento e instrução; edição; publicação de textos. Produtos de impressão, livros e revistas; fornecimento de 
publicações electrónicas a partir de uma base de dados informática ou mediante uma rede informática mundial; organização e direcção de competições; 
serviços de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos. 

  

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 

00003178/2016/ME/MP  
04  
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT  
Alemanha  
Petuelring 130, 80809 München (Munique), Alemanha  
 
Comercial e industrial  
16/08/2016  
Abaixo Listado 

00003181/2016/ME/MP  
04 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), Alemanha 
 
Comercial e industrial 
16/08/2016 
Abaixo Listado 

BMW 

Classe 4: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; 
óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para combustíveis 
para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com 
base no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101512.8/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

Advantec 

Classe 4: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; 
óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para combustíveis 
para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com 
base no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101506.3/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003186/2016/ME/MP  
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT 
ALEMANHA 
 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), Alemanha 
 
Comercial e Industrial 
16/08/2016 
Abaixo Listado 

Original BMW Engine Oil 

Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para moto-
res; óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para com-
bustíveis para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação de Prioridade Reivindica-se a prioridade com base no pedido 

de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº 302016101522.5/04 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003187/2016/ME/MP 
30 
 
GRUPO BIMBO S.A.B. de C.V. 
MEXICO 
 
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia 
Peña Blanca Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, 
C.P. 01210 México, Distrito Federal, MÉXICO  
 
 
Comercial e Industrial  
22-08-2016 
Abaixo Listado 

Classe 30: Salgados de farinha de milho, lascas de farinha de trigo, salgados 
à base de milho, lanches de milho frito, lanches de farinha de trigo frito, 
pipocas e produtos de confeitaria. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003219/2016/ME/MP&S  
03, 29, 30, 32 e 35  
 
Coviran, S.C.A. 
 
Espanha 
 
Crtra. Nacional 432 Km. 431 18230 Atarfe (Granada) 
 
Comercial e Industrial 
12/09/2016 
Abaixo Listado 

Classe 03: Preparações para branquear e outras substâncias para lavandaria; 
preparações para limpar, polir, desengordurar e abrasivos (preparações abra-
sivas); sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelos; 
dentífricos. Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas e 
legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, marmeladas, 
compotas; ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis;  

conservas à base de carne, peixe, aves e caça, alimentos congelados à base de 
carne, peixe, aves e caça, não incluídos noutras classes. Classe 30: Café, chá, 
cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, substitutos de café; farinha e preparações 
de cereais, pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel, melaço; 
leveduras, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, salsa (condimentos), espe-
ciarias; gelo. Classe 32: Cerveja; água mineral e gaseificada e outras bebidas 
não alcoólicas; bebidas e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para 
fazer bebidas. Classe 35: serviços promocionais e de publicidade; gestão de 
negócios; administração de empresas; serviços de escritório; serviços grossis-
tas e lojas de varejo e através de redes informáticas mundiais; serviços de 
importação e exportação; franchising, ou seja, consulta e assistência na ges-
tão, organização e promoção negócio relativo à assistência na operação e / ou 
gestão de uma empresa comercial ou industrial. 
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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 

00003240/2016/ME/MP  
34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  
 
Suíça  
 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 
Comercial e Industrial  
07-11-2016  
Abaixo Listado 

00003254/2016/ME/MP&S  
16, 35, 39, 43  
 
BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL S.A 
ESPANHA 
 
José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca 
(Baleares), Espanha 
 
Industrial 
25-11-2016 
Abaixo Listado 

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 electróni-
cos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electró-
nicos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a liber-
tarem aerossóis com nicotina para inalação; soluções de nicotina líquida para 
uso em cigarros eletrônicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, 
boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, ca-
chimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

BARCELÓ HOTELS & RESORTS 

CLASSE 16: fotografias; revistas (periódicos); livros; papel; publicação de 
jornais; artigos de papelaria; brochuras; cartão; CLASSE 35: Propaganda; 
gestão de negócios hoteleiros; serviços relacionados com programas de 
bônus, incentivos e fidelização de clientes; divulgação de materiais publici-
tários [brochuras e impressos]; serviços de publicidade relativos a hotéis; 
CLASSE 39: operadores turísticos; serviços de reservas para turismo; agên-
cias de reservas de viagens; acompanhamento de viajantes; transporte de 
passageiros; embalagem e armazenamento de mercadorias; arranjo de deslo-
cações; serviços de transporte de passageiros; serviços de agências de via-
gens, nomeadamente serviços de reserva e de transporte; agências de via-
gens; serviços para o transporte de passageiros; serviços de reserva de via-
gens fornecidos por agências de viagens; serviços de agências para organi-
zação de viagens; transporte de passageiros; CLASSE 43: Acomodação 
temporária; serviços de restaurantes de hotel; serviços hoteleiros; alojamen-
to turístico e de férias; serviços de catering fornecidos por hotéis; organiza-
ção de refeições em hotéis; serviços de reserva de hotéis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003291/2016/MN/MP&S  
30,43  
 
A PADARIA PORTUGUESA, LDA  
CABO VERDE  
 
Bairro Novo ll, edifício X-ECO, CIDADE DOS ES-
PARGOS, Sal  
 
Comercial e Industrial  
27-12-2016  
Abaixo Listado 

Classe 30: Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e 
sagu; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 
gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento 
em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para 
refrescar; Classe 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento 
temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003293/2016/ME/MP  
3  
 
RSPL HEALTH PVT. LIMITED 
India  
 
109/366, Ram Krishna Nagar, G.T. Road, Kanpur -
208 012, India 
 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 
05-12-2016 
 
Classe 3: Substâncias para a lavagem, incluindo sa-
bões e detergentes. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003319/2017/ME/MS  
 37  
 
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. 
Espanha 
 
Ronda de Poniente, 11, 28760 Tres Cantos (Madrid), 
Espanha 
 
Industrial & Comercial  
22-02-2017 
Abaixo Listado 

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

00003344/2017/ME/MP  
32  
 
THE COCA-COLA COMPANY  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geórgia 30313, Estados 
Unidos da América.  
 
Comercial e Industrial  
03-02-2017  
CLASSE 32: Cervejas; Águas minerais e gasosas e 
outras bebidas não alcoólicas; Bebidas de frutas e sucos 
de frutas; Xaropes e outras preparações para fazer bebi-
das. 

00003352/2017/ME/MP  
29, 30  
 
PepsiCo, Inc.  
Estados Unidos da América  
 
700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, 
United States of America 
 
Comercial e Industrial  
02/03/2017 
Abaixo Listado 

COCA-COLA LIGHT LIFE NEEDS FLAVOR 

Classe 29: Carne; peixe; aves; caça; extratos de carne; frutos e legumes em 
conserva, cozidos e secos; geleias; doces; compotas; ovos; leite; laticínios; 
óleos e gorduras alimentares; molhos; queijo; iogurte; frutos secos comestí-
veis; frutos de casca rija processados; sementes comestíveis preparadas; bar-
ras alimentares à base de frutos de casca rija; mistura de frutos de casca rija e 
frutas; batata frita em rodelas; batata frita; aperitivos à base de batatas; aperi-
tivos à base de soja; aperitivos fritos à base de soja; aperitivos à base de fruta; 
aperitivos fritos à base de frutas; aperitivos de iúca; carne de vaca preparada; 
tiras secas de carne de vaca; torresmos; saladas de legumes; frutas e verduras 
para barrar; aperitivos e produtos estaladiços à base de legumes; aperitivos e 
produtos estaladiços consistindo principalmente de batatas e batatas fritas, 
frutos de casca rija, produtos de frutos de casca rija, sementes, frutas, legu-
mes ou combinações dos mesmos; aperitivos e produtos para barrar à base de 
legumes. Classe 30: Café; chá; cacau; café artificial; açúcar; arroz; tapioca; 
sagu; farinha; preparações feitas de cereais; pão; produtos de pastelaria; pro-
dutos de confeitaria; gelados; mel; xarope de melaço; fermento; fermento em 
pó; sal; mostarda; vinagre; molhos (condimentos); especiarias; cereais; grãos 
transformados; aperitivos feitos a partir de farinha de cereais; aperitivos feitos 
com farinha de batata; aperitivos feitos com farinha de arroz; bolachas; torti-
lhas triangulares crocantes; tortilha em rodelas; rodelas fritas de farinha; 
rodelas fritas de grão; aperitivos à base de cereal; barras alimentares à base de 
cereais; barras de cereais e barras energéticas; aperitivos à base de arroz; 
rodelas fritas de arroz; frituras de arroz; bolachas de arroz; arroz tufado; bolos 
(arroz-); aperitivos de milho; milho processado; pipocas; milho torrado; ape-
ritivos de milho tufado; produtos de aperitivo à base de milho; aperitivos 
feitos por extrusão contendo milho; "poppadoms"; "pretzels"; muesli; barras 
de alimentares à base de muesli; sementes de cereais, processadas; barras 
alimentares contendo uma mistura de grãos, frutos de casca rija e frutos secos 
(confeitaria); molhos; molhos; frutos de casca rija cobertos [confeitaria]; 
aperitivos à base de muesli; aperitivos à base de milho; aperitivos prontos 
consistindo principalmente de grãos, milho, cereais ou combinações dos 
mesmos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003355/2017/ME/MS  
36, 43  
 
WeWork Companies Inc.  
 
Estados Unidos de América  
 
115 West 18th Street, New York, New York 10011, 
United States of America 
 
Comercial e Industrial  
27-03-2017  
Abaixo Listado 

WELIVE 

CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios 
imobiliários; locação de espaço para escritório; locação de imóveis comerci-
ais e residenciais; aluguer de espaço para escritório; aluguer de escritórios e 
instalações para trabalho em colaboração; aluguer de salas de conferência; 
aluguer de apartamentos e edifícios; gestão de apartamentos e edifícios; 
serviços de incubação, nomeadamente, aluguer de espaço para escritório a 
trabalhadores independentes, empresas em fase de arranque, empresas exis-
tentes e sem fins lucrativos; serviços de angariação de fundos; serviços de 
angariação de fundos de beneficência; mediação no domínio da arte; avalia-
ção de objetos de arte; serviços de seguros de saúde; seguro de vida; serviços 
bancários; serviços de cartão de crédito, cartão de débito e cartão de débito 
diferido; serviços de autorização de transações financeiras e de liquidação; 
serviços de processamento, autenticação e verificação de pagamentos eletrô-
nicos; serviços de assessoria relativos aos serviços acima mencionados. 
CLASSE 43: Serviços para fornecimento de comida e bebida; alojamento 
temporário; fornecimento de alojamento habitacional temporário; serviços de 
hotelaria; serviços de café, bar, cafetaria e restaurante; serviços de restaura-
ção (fornecimento de comida e bebida); fornecimento de centros comunitá-
rios para encontros sociais e reuniões; fornecimento de instalações para 
conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de conferências e salas 
de reuniões para eventos empresariais e sociais; fornecimento de cuidados 
diários; serviços de assistência a animais de estimação; serviços de marca-
ções e reservas para alojamento temporário; hotéis, restaurantes, bares, servi-
ços de restauração, e para fazer encomendas para entregar e buscar comida; 
aluguer de roupa de cama e de banho; aluguer de roupa de mesa. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003356/2017/ME/MS  
35,36,43  
 
WeWork Companies Inc.  
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
115 West 18th Street, New York, New York 10011, 
United States of America 
 
Comercial e Industrial 
27-03-2017 
Abaixo Listado 

WEWORK 

Classe 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empresarial; serviços de escritório; fornecimento de instalações para trabalho em colaboração 
equipadas com escritórios privados, equipamento de escritório, sala de correio, centro de impressão, receção, cozinha, salas de reunião, equipamento de 
telecomunicações e outros equipamentos de escritório; serviços de informação empresarial; serviços de incubação, nomeadamente fornecimento de espaço 
de trabalho equipado com equipamento empresarial e outros equipamentos para empresas emergentes, em fase de arranque, existentes; serviços de desenvol-
vimento empresarial; fornecimento de serviços de apoio de escritório; serviço de redes empresariais online; administração de programas de compras em 
grupos e outros programas de desconto; serviços de informação e de pesquisa empresarial; organização e realização de eventos especiais, festas, acampa-
mentos, concertos e viagens para fins comerciais, publicitários ou promocionais; serviços de fornecimento de lista de empregos, serviços de colocação pro-
fissional, serviços de emprego, fornecimento de informações sobre emprego; fornecimento de um website contendo blogues e publicações não descarregá-
veis; serviços de blogue, nomeadamente, fornecimento de blogues e jornais online; exploração de escritórios e espaço para escritório; direção e administra-
ção de um programa de associação que possibilita os participantes do programa terem acesso a uma variedade de produtos, serviços  e benefícios oferecidos 
por fornecedores afiliados; fornecimento, direção e administração de programas de associação, serviços de clube de sócios, e programas de fidelização de 
clientes; serviços de assessoria relacionados com a gestão e operações empresariais; serviços de assessoria, consultadoria e informações empresariais; gestão 
empresarial e consultadoria de organização; serviços de inquéritos a consumidores; serviços de loja de venda a retalho; serviços de loja de venda a retalho 
online; administração de programas de fidelidade para consumidores; serviços de secretariado. 
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Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; locação de espaço para escritório; locação de imóveis comerciais e 
residenciais; aluguer de espaço para escritório; aluguer de escritórios e instalações para trabalho em colaboração; aluguer de salas de conferência; aluguer 
de apartamentos e edifícios; gestão de apartamentos e edifícios; serviços de incubação, nomeadamente, o aluguer de espaço para escritório a trabalhadores 
independentes e a empresas em fase de arranque, empresas existentes e sem fins lucrativos; serviços de angariação de fundos; serviços de angariação de 
fundos de beneficência; mediação no domínio da arte; avaliação de objetos de arte; serviços de seguro de saúde; seguro de vida; serviços bancários; servi-
ços de cartão de crédito, cartão de débito e cartão de débito diferido; serviços de autorização de transações financeiras e de liquidação; serviços de proces-
samento, autenticação e verificação de pagamentos eletrónicos; serviços de assessoria relativos aos serviços acima mencionados; serviços financeiros; atri-
buição de subsídios; serviços de investimento; serviços de beneficência, nomeadamente, atribuição de fundos a entidades sem fins lucrativos. Classe 43: 
Serviços para fornecimento de comida e bebida; alojamento temporário; fornecimento de alojamento habitacional temporário; serviços de hotelaria; servi-
ços de café, bar, cafetaria e restaurante; serviços de restauração (fornecimento de comida e bebida); fornecimento de centros comunitários para encontros 
sociais e reuniões; fornecimento de instalações para conferências, exposições e reuniões; aluguer de salas de conferências e salas de reuniões para eventos 
empresariais e sociais; fornecimento de cuidados diários; serviços de assistência a animais de estimação; serviços de marcações e reservas para alojamento 
temporário; hotéis, restaurantes, bares, serviços de restauração, e para fazer encomendas para entregar e buscar comida; aluguer de roupa de cama e de 
banho; aluguer de roupa de mesa. 

  

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 

00003357/2017/ME/MP  
31  
 
COTECNICA, S.C.C.L. Sociedade Cooperativa Catala-
na Limitada 
Espanha 
 
Ctra. Nacional II, Km. 494,50 , 25250 Bellpuig 
(LLEIDA) Espanha  
 
Comercial e Industrial 
03-04-2017 
 
CLASSE 31: Alimentos e rações para animais. 

00003358/2017/ME/MP  
7,9,11  
 
GEONEXT - PRODUTOS ELECTRICOS S.A.  
PORTUGAL  
 
Rua António Silva Marinho, n.º 197, 4100-064 Porto, 
Portugal  
 
Comercial e Industrial  
29-03-2017  
Abaixo Listado 

BROKATON 

Classe 7: Máquinas-ferramentas; motores eléctricos, não sendo para veículos 
terrestres: motores, não sendo para veículos terrestres; geradores de corrente; 
ejectores; geradores de electricidade; lâmpadas para soldar. Classe 9: Apare-
lhos de conexão [electricidade]; armários de distribuição [electricidade];  
cabos eléctricos; caixas de junção [electricidade]; caixas de derivação ou 
ramificação [electricidade]; caixas de comutadores [electricidade]; estantes 
de distribuição [electricidade]; ligações de linhas eléctricas; pilhas e células; 
materiais para condução elétrica [fios, cabos]; transformadores eléctricos; 
balastros para aparelhos de iluminação; reguladores eléctricos de luminosida-
de; baterias elétricas; lâmpadas ópticas; lâmpadas de flash; limitadores 
[electricidade]; quadros de distribuição  [electricidade]; calhas para cabos 
eléctricos; carris eléctricos para montagem de projetores; uniões de cabos 
eléctricos; adaptadores eléctricos. Classe 11: Aparelhos e instalações de 
iluminação; difusores [iluminação]; lâmpadas; lâmpadas de iluminação; 
lâmpadas de iluminação led; lâmpadas elétricas; lâmpadas para aparelhos de 
projeção; lanternas de iluminação; díodos emissores de luz [led]; casquilhos 
de lâmpadas elétricas; aparelhos elétricos de aquecimento; aparelhos e insta-
lações de refrigeração; instalações de produção de vapor; instalações de 
distribuição de água; condutas [partes de instalações sanitárias]; aparelhos e 
instalações de cozinhar. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003359/2017/ME/MP  
7,9,11  
 
GEONEXT - PRODUTOS ELECTRICOS S.A.  
 
PORTUGAL  
 
Rua António Silva Marinho, n.º 197, 4100-064 Porto, 
Portugal  
 
Comercial e Industrial  
29-03-2017  
 
Abaixo Listado 

Classe 7: Máquinas-ferramentas; motores eléctricos, não sendo para veículos 
terrestres: motores, não sendo para veículos terrestres; geradores de corrente; 
ejectores; geradores de electricidade; lâmpadas para soldar. Classe 9: Apare-
lhos de conexão [electricidade]; armários de distribuição [electricidade];  
cabos eléctricos; caixas de junção [electricidade]; caixas de derivação ou 
ramificação [electricidade]; caixas de comutadores [electricidade]; estantes 
de distribuição [electricidade]; ligações de linhas eléctricas; pilhas e células; 
materiais para condução elétrica [fios, cabos]; transformadores eléctricos; 
balastros para aparelhos de iluminação; reguladores eléctricos de luminosi-
dade; baterias elétricas; lâmpadas ópticas; lâmpadas de flash; limitadores 
[electricidade]; quadros de distribuição  [electricidade]; calhas para cabos 
eléctricos; carris eléctricos para montagem de projetores; uniões de cabos 
eléctricos; adaptadores eléctricos. Classe 11: Aparelhos e instalações de 
iluminação; difusores [iluminação]; lâmpadas; lâmpadas de iluminação; 
lâmpadas de iluminação led; lâmpadas elétricas; lâmpadas para aparelhos de 
projeção; lanternas de iluminação; díodos emissores de luz [led]; casquilhos 
de lâmpadas elétricas; aparelhos elétricos de aquecimento; aparelhos e insta-
lações de refrigeração; instalações de produção de vapor; instalações de 
distribuição de água; condutas [partes de instalações sanitárias]; aparelhos e 
instalações de cozinhar. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003360/2017/MN/MS  
43  
 
KARL WERNER STRASSER 
Cabo Verde  
 
SANTA MARIA, ILHA DO SAL  
 
Comercial  
05-04-2017  
serviços de Resort, alojamento e todos os serviços 
afins. 

Reivindicação das cores: VERDE, AZUL, DOURADO, CASTANHO ES-

CURO 
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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 

00003361/2017/MN/MP&S  
3,5,44  
 
KARL WERNER STRASSER  
 
CABO VERDE  
 
SANTA MARIA, ILHA DO SAL  
 
 
Comercial  
05-04-2017  
CLASSE 3: PRODUTOS DE BELEZA, ESTÉTICAS 
E PARA MEDICINAL. CLASSE 05: PLANTAS ME-
DICINAIS. CLASSE 44: CENTRO DE SAÚDE E 
BELEZA. 

00003362/2017/ME/MP  
31  
 
COTECNICA, S.C.C.L. Sociedade Cooperativa Catala-
na Limitada  
 
ESPANHA 
 
Ctra. Nacional II, Km. 494,50 , 25250 Bellpuig 
(LLEIDA) Espanha  
 
Comercial e Industrial 
03-04-2017 
Classe 31: Alimentos e rações para animais. 
 

Reivindicação das cores: VERDE, AZUL, CASTANHO ESCURO. 

  COTECNICA 

Reivindicação da prioridade: País: Espanha – Nº 3641481 – data do 

pedido: 01-12-2016 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003363/2017/ME/MP  
32  
 
ANHEUSER - BUSCH LLC  
 
Estados Unidos da América  
 
One Busch Place, St. Louis Missouri 63118 Estados 
Unidos da América  
 
Comercial e Industrial 
05-04-2017 
CLASSE 32: cervejas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003364/2017/ME/MP  
29,30  
 
CEBAG BV  
 
HOLANDA  
 
Blankenstein 130, 7943 PE Meppel  
 
 
Comercial e Industrial  
07-04-2017  
CLASSE 29: Óleos e gorduras comestíveis. CLASSE 
30: Vinagre. 
 

COROLI 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003366/2017/ME/MP  
31 
 
COTECNICA, S.C.C.L. Sociedade Cooperativa Catala-
na Limitada 
Espanha 
 
Ctra. Nacional II, Km. 494,50, 25250 Bellpuig 
(LLEIDA) Espanha 
 
Comercial &Industrial  
03-04-2017 
CLASSE 31: Alimentos e rações para animais 

PYLKRON 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003367/2017/ME/MS  
31  
 
COTECNICA, S.C.C.L. Sociedade Cooperativa Catala-
na Limitada  
Espanha  
 
Ctra. Nacional II, Km. 494,50, 25250 
Bellpuig(LLEIDA) Espanha 
 
Industrial & Comercial  
03-04-2017 
Abaixo Listado 

OWNAT 

CLASSE 31: Objetos comestíveis e mastigáveis para animais; preparações 
de alimentos para animais; Alimentos para animais de estimação para roer 
(mastigar); Fortificantes (substâncias alimentícias) para animais; Substitutos 
de leite para uso como alimentos para animais. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003368/2017/MN/MP  
33 
 
JOÃO SOARES GOMES  
 
Cabo Verde  
 
Cidade Tarrafal, Ilha de Santiago, Cabo Verde  
 
industrial & Comercial  
04-04-2017  
 
CLASSE 33:. Bebidas alcoólicas (com excepção de 
cerveja).  

Reivindicações de cores: Vermelho, Verde, Amarelo 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 
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Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003369/2017/ME/MS 
36  
 
ARICA HOLDING B.V.  
 
HOLANDA  
 
Teleportboulevard 110, (A. 1.16), Amsterdam 1043 EJ, 
Amsterdam, Holanda. 
 
Industrial & Comercial  
06-04-2017  
CLASSE 36: Gestão financeira de sociedade de partici-
pações sociais; serviços de sociedades gestoras de par-
ticipações de capital; gestão financeira para empresa; 
gestão de fundos de capital. 

00003370/2017/ME/MP  
34 
 
CORPORACION HABANOS, S.A 
 
 
Cuba 
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 
Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba 
 
Comercial e Industrial 
06-04-2017  
CLASSE 34: Tabaco, entre outros charutos, cigarros, 
cigarrilhas, tabaco para cachimbo; artigos para fumado-
res, entre outros: cinzeiros, corta-charutos, caixas para 
fósforos, caixas para charutos; fósforos, humidificado-
res. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003371/2017/MN/MS  
35  
 
Universo Kriol, Sociedade Unipessoal Lda.  
 
Cabo Verde  
 
Palmarejo-Cidade da Praia  
 
 
Comercial e Industrial  
31/03/2017  
Classe 35: Serviços de publicidade e comércio a retalho 
por correspondência ou por via internet. 

Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores preto e verde 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003373/2017/MN/MS  
36, 43  
 
ITS - Imobiliária Turística de Salamansa, S.A  
 
Cabo Verde  
Rua Cidade de Díli nº 12, 2º Esq, - Achada Santo Antó-
nio - CP 70 - Praia, Cabo Verde  
 
Comercial e Industrial 
19-04-2017  
CLASSE 36: Seguros, negócios financeiros; negócios 
monetários; negócios imobiliários. CLASSE 43: Servi-
ços de restauração (alimentação); alojamento temporá-
rios. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003374/2017/MN/MS  
35, 41  
 
AYA CONSULTING, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA  
Cabo Verde  
 
Sal, Cabo Verde  
 
Comercial  
24-04-2017 
CLASSE 35: Consultoria para os negócios e gestão, 
contabilidade e auditoria, estudos de mercado e sonda-
gens de opinião, actividades de serviços administrati-
vos e de apoio a negócios, actividades das agências de 
selecção e colocação de pessoal, organização de feiras, 
congressos e similares. CLASSE 41: Formação profis-
sional. 

Reivindicações de cores: CMKY 0/95/20/0 Pantone 213, CMKY 
0/95/20/10 Pantone 213 + 10%K, CMKY 33/100/33/55 Pantone 209, 
CMKY 35/100/35/65 Pantone 209 + 10%K e CMKY 0/0/0/7    7 %K 

Reivindicações de cores: PRETO, BRANCO, CINZA e ROSA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003375/2017/MN/MP  
29  
 
Palpite-Sociedade Unipessoal, LDA  
 
Cabo Verde  
Simão Ribeiro -Praia  
 
Comercial e Industrial 
 
26-04-2017 
CLASSE 29: Carne, extratos de carne, frutos e legu-
mes. 

Reivindicações de cores: CASTANHO ESCURO. 

Reivindicação de cores: Vermelho Pantone 185c/u; Laranja   Pantone 

158c/u; Amarelo Pantone 130c/u; Verde claro Pantone 369c/u; Azul turque-

sa Pantone 2234c/u; Azul claro Pantone 2143c/u; Roxo Pantone 7446c/u; 

Azul Pantone 7687c/u 
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País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003377/2017/MN/MP&S  
16, 18, 28 e 35  
 
LUNA ARTE & DESIGN, LDA  
 
Cabo Verde  
Rua Ilha do Sal nº 37, Palmarejo.  
 
Comercial  
26-04-2017  
CLASSE 16: Produtos de Impressão, Artigos de Enca-
dernação, Fotografia, Artigos de Escritório. CLASSE 
18: Couro e Imitação de Couro, Mala. CLASSE 28: 
Jogo e Brinquedos. CLASSE 35: Publicidade. 

00003378/2017/MN/MS  
42  
 
KOMIT SOLUÇÕES E TECNOLOGIA, LDA  
 
Cabo Verde  
Lém Ferreira, Praia, Cabo Verde.  
 
Comercial  
26-04-2017  
Classe 42: Edições de Programas Informáticos.  

KOMIT 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003379/2017/MN/MP&S  
33 e 39  
Aguardente de Frutas, Sociedade Unipessoal Por Quo-
tas  
 
Cabo Verde  
Várzea Santana Caminho de Acesso a Pico Antónia, 
São Lourenço de Órgãos. 
 
Industrial e Comercial  
26-04-2017  
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das 
Cervejas). CLASSE 39: Embalagens e entrepostos 
comerciais.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003383/2017/MN/MP  
25  
 
CRISTOPHE TARAK ALVES ANTUNES  
 
CABO VERDE  
PLATEAU, CIDADE DA PRAIA  
 
Comercial e Industrial  
26-04-2017  
CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria. 

MISTOLIN PROFISSIONAL  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003385/2017/ME/MP&S  
3,5,21,35,37  
 
MISTOLIN, S.A. 
 
Portugal  
Zona Industrial de Vagos, Lote 58, 3844-909 Vagos, 
Portugal  
 
Comercial e Industrial  
26-04-2017  
Abaixo Listado 

Classe 3: detergentes; preparações e outras substâncias para branquear, todos 
para uso em lavandaria; preparações amaciadoras de tecidos, amaciadores de 
tecidos; produtos para remover nódoas; produtos desodorizantes e refrescan-
tes para uso em vestuário; sabonetes para clarear tecidos; preparações para 
lavagem de roupas e tecidos à mão; amido de lavandaria; preparações para 
limpar, polir, desengordurar e raspar; preparações para fins de lavagem de 
loiça, detergentes líquidos; tecidos impregnados com preparações e substân-
cias para a limpeza e polimento; sabonetes, lavagem das mãos e do corpo; 
algodão em rama, cotonetes; discos, lenços ou toalhetes cosméticos; discos, 
lenços ou toalhetes de limpeza pré humedecidos ou impregnados; sabonetes 
e géis desinfectantes; todos estes produtos destinados exclusivamente a uso 
profissional.Classe 5: desinfectantes; preparações sanitárias; preparações 
para a destruição de vermes, insectos e animais nocivos; fungicidas; germici-
das; bactericidas; parasiticidas, algicidas, insecticidas; herbicidas; desodori-
zantes; preparações para refrescar o ar; repelentes de insectos, anti-sépticos, 
materiais de limpeza impregnados com desinfectantes; desinfectantes [sem 
ser sabão desinfectante] desinfectantes impregnados em tecidos; todos estes 
produtos destinados exclusivamente a uso profissional. Classe 21: instru-
mentos e materiais não eléctricos, todos para fins de limpeza, panos de lim-
peza, de limpeza de pó e de polimento; escovas, almofadas para a lavagem 
ou a limpeza; esponjas e rodos; todos estes produtos destinados  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003384/2017/MN/MP  
30,33  
ODAIL DE JESUS MONTEIRO FREIRE  
 
CABO VERDE  
BOA ENTRADA, ASSOMADA  
 
Comercial e Industrial  
26-04-2017  
CLASSE 30: MEL DE CANA DE AÇÚCAR. 
CLASSE 33: BEBIDAS ALCOÓLICAS (EXCEPÇÃO 
DAS CERVEJAS). 

Reivindicações de cores: DOURADO E VERDE.  

exclusivamente a uso profissional. Classe 35: serviços de exposição para comercialização de produtos; apresentação de produtos; combinação de produtos 
para terceiros para fins de apresentação; agrupamento de produtos para terceiros excepto o seu transporte para fins de venda no domínio dos produtos de 
limpeza, serviços de comércio electrónico, nomeadamente fornecimento de informações sobre produtos, através de redes de telecomunicações, com fins 
publicitários e comerciais, distribuição de produtos para fins publicitários; amostragem de produtos; todos estes serviços relacionados com produtos destina-
dos exclusivamente a uso profissional. Classe 37:limpezas de janelas; serviços de limpeza; aluguer de aparelhos de limpeza; aluguer de equipamento de 
limpeza; limpeza de edifícios [interior]; limpeza de edifícios [superfícies exteriores]; limpeza de instalações industriais; limpeza de interiores de edifícios; 
limpeza de áreas públicas; limpeza de edifícios de escritórios e estabelecimentos comerciais; prestação de informação, aconselhamento e consultoria relaci-
onados com a limpeza; limpeza de exteriores de edifícios e fornecimento de informações relativas aos mesmos. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003386/2017/ME/MS  
35  
 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also tra-
ding as Nissan Motor Co., Ltd) 
 
Japão 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan. 
 
Industrial e Comercial  
26-04-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios; administração de Empresas; serviços de escritório; serviços de venda a retalho ou por grosso de veículos, 

suas partes estruturais e acessórios; concessionários na área automóvel; promoção de vendas para terceiros; compilação de informações em bases de dados 

informáticas; sistematização da informação em bases de dados informáticas; serviços de publicidade e publicidade para veículos; serviços de agência de 

importação e exportação; fornecimento de informações sobre veículos terrestres, nomeadamente informações sobre produtos de consumo e informações 

sobre comparação de preços; Serviços de informação, nomeadamente, fornecimento de informações de comparação de preços no domínio dos combustí-

veis; informações comerciais e aconselhamento aos consumidores [loja de apoio ao consumidor]; administração de programas de fidelização de consumido-

res; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003387/2017/ME/MS  
38, 41  
 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS  
França  
 
Stade Roland Garros, 2, avenue Gordon Bennett, 75016 
Paris, France 
 
Comercial  
11/04/2017 
Abaixo Listado 

Classe 38: Serviços de comunicação por meio de cabos, de satélites, de canais hertzianos, de rádio, de televisão, de telefone, de telégrafo, de telemática, de 
videofones, de videofones, de videoconferência, de telex, de telegramas e de quaisquer meios de telecomunicações (incluindo a internet), de videografias 
interativas (especialmente em periféricos de computador ou equipamentos electrónicos e/ou digitais), especialmente relacionados à área do audiovisual 
e/ou multimídia; transmissão e difusão de programas, de programas de televisão e de rádio e de um modo mais geral de programas de multimédia interati-
vos ou não-interativos; serviços de comunicação interativa, transmissão electrónica de dados digitais (imagens, sons, arquivos); mensagens e imagens, 
envio; transmissão de sons gerados por computador; comunicações por meio de terminais de computador; comunicação (transmissão) em redes globais de 
computador abertas e fechadas; serviços de telecomunicações tais como transmissão de um serviço de seleção interativa de programa de televisão a partir 
de uma televisão; aluguel de tempo de acesso a redes globais de computador (tais como a internet) e a serviços de exposição; transmissão de vídeo sob 
demanda; serviços de agências de notícias; provimento de salas de bate-papo na internet; fornecimento de fóruns online. Classe 41: Ténis, ténis de praia, 
mini-ténis, ténis real, pádel e trabalhos relacionados ao ensino e ao treinamento na área de ténis; organização de competições desportivas, especialmente de 
reuniões entre clubes e entre praticantes registrados; organização de competições; organização de cerimónias de premiação e de entrega de prémios; servi-
ços de entretenimento incluindo entretenimento de rádio e de televisão; atividades desportivas e culturais; atividades desportivas dentro dos clubes; infor-
mação relacionada a educação, ao entretenimento, ao desporto, a eventos desportivos e culturais incluindo informação online; informação e consultoria 
relacionadas a desporto prestados por todos os meios e meios de comunicação incluindo através de um banco de dados de computador e através da internet; 
publicação de livros, de notícias impressas, de revistas, de manuais de treinamento, de folhetos de educação através de quaisquer meios; empréstimo de 
livros; produção de filmes, de filmes de televisão exceto para publicidade, de programas de televisão, de documentários, de debates, de videogramas, de 
fonogramas; aluguer de videogramas, de fonogramas, de gravações fonográficas, de gravações sonoras, de filmes e fitas de vídeo não revelados, de fitas de 
áudio, de aparelhos de projeção cinematográfica; fornecimento de jogos electrónicos a partir de um banco de dados de computador ou da internet; aluguel 
de equipamento de áudio e de vídeo; publicação de livros e revistas electrónicas online; publicação de textos, exceto textos publicitários, especialmente em 
um formato electrónico; programas de edição, programas de televisão, debates, documentários; organização e apresentação de colóquios, de conferências, 
de simpósios; organização de exposições para fins culturais, desportivos ou educativos; organização de oficinas de trabalho; reservas de lugares para 
shows; serviços de repórteres de notícias; filmagem em vídeo; serviços fotográficos, tais como, tirar fotos, relatório fotográfico; serviços de apostas 
[entretenimento]; serviços de clube, entretenimento; serviços de reserva de ingressos para eventos desportivos e culturais de entretenimento; serviços de 
biblioteca electrónica fornecendo informações electrónicas (incluindo informações de arquivo) na forma de textos electrónicos, de informações, de dados 
de áudio e/ou de vídeo, de jogos e de entretenimento; fornecimento de jogos electrónicos através da internet; serviços de informação e de consultoria des-
portiva através de um banco de dados de computador ou através da internet; organização e apresentação de seminários de oficina de trabalho e de aulas 
práticas de ténis, de mini-ténis, de ténis de praia, de pádel e de ténis real, aulas de acreditação ministradas por um professor de ténis, de mini-ténis, de ténis 
de praia, de mini- ténis, de pádel e de ténis real; serviços de campo de desenvolvimento desportivo (treinamento), serviços de colónia de férias 
[entretenimento], serviços de academia de ginástica [treinamento físico]; educação física; cursos por correspondência; exames pedagógicos; treinamento 
prático [demonstração]; aluguel de quadras de ténis ou de ténis real, estádios, equipamento desportivo. 
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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 

00003388/2017/MN/MS  
35  
 
GRUPO FIGUEIREDO, SGPS, S.A.  
 
Cabo Verde  
 
Rua Cidade de Díli Nº 12/A, 2ª Esq – Achada Santo 
António – Cidade da Praia 
 
Comercial  
19/04/2017 
Classe 35: Publicidade, gestão de negócios comerciais; 
administração comercial; negócios imobiliários. 

00003389/2017/ME/MP  
33  
 
SPIRITMEN LIMITED 
 
INGLATERRA 
 
Silent Pool Distillery, Shere Road, Albury, Guildford, 
GU5 9BW, United Kingdom 
 
Comercial e Industrial 
11-04-2017 
Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); Bebidas alcoóli-
cas contendo frutas; Bebidas energéticas alcoólicas; 
Gin; vodka; Uísque; Bebidas com baixo teor alcoólico; 
Bebidas alcoólicas pré-misturadas, com excepção da 
cerveja; Bebidas espirituosas [bebidas]. 

SILENT POOL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003390/2017/ME/MS  
35  
 
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA ( also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd) 
 
JAPÃO 
No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan    
 
Comercial e Industrial 
02-05-2017 
Abaixo Listado 

Classe 35: Publicidade; gestão de negócios; administração de Empresas; 
serviços de escritório; serviços de venda a retalho ou por grosso de veículos, 
suas partes estruturais e acessórios; concessionários na área automóvel; pro-
moção de vendas para terceiros; compilação de informações em bases de 
dados informáticas; sistematização da informação em bases de dados infor-
máticas; serviços de publicidade e publicidade para veículos; serviços de 
agência de importação e exportação; fornecimento de informações sobre 
veículos terrestres, nomeadamente informações sobre produtos de consumo e 
informações sobre comparação de preços; Serviços de informação, nomeada-
mente, fornecimento de informações de comparação de preços no domínio 
dos combustíveis; informações comerciais e aconselhamento aos consumido-
res [loja de apoio ao consumidor]; administração de programas de fideliza-
ção de consumidores; organização de exposições com fins comerciais ou 
publicitários; organização de feiras com fins comerciais ou publicitários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003392/2017/ME/MP  
 05  
 
Pronova Biopharma Norge AS  
 
Noruega  
 
Lilleakerveien 2 C, Oslo Noruega  
 
Comercial e Industrial  
25-04-2017  
CLASSE 05: Produtos farmacêuticos sob a forma de 
ácidos gordos ómega-3 

OMACOR 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003393/2017/MN/MP  
25  
 
GILABERT OLIVIER  
 
FRANÇA  
CIDADE DA PONTA DO SOL, SANTO ANTÃO  
 
Comercial e Industrial  
17-04-2017  
Classe 25: Vestuário; calçado; chapelaria. 

Reivindicação das cores: BRANCO E PRETO  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003394/2017/MN/MP  
18,24,25  
 
ELAINE DIAS LEITÃO DA GRAÇA  
 
CABO VERDE  
CIDADE DA PRAIA  
 
Comercial e Industrial  
17-04-2017  
Classe 18: bolsas e acessórios. 
Classe 24: Tecidos e produtos têxteis não incluídos 
noutras classes; coberturas de cama e coberturas de 
mesa; Classe 25: Vestuário. 

Reivindicação das cores: BRANCO E PRETO  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003395/2017/MN/MS  
37  
EMPREITEL FIGUEIREDO, SA  
 
CABO VERDE  
ACHADA SANTO ANTONIO - ATRAZ DE ASSEM-
BLEIA, N.º12 - 70  
 
Comercial e Industrial  
19-04-2017  
CLASSE 37: Construção; reparação; serviços de instala-
ção. 
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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 

00003396/2017/MN/MP&S  
25,41  
 
ADERSON CARLOS DUARTE SOARES  
 
CABO VERDE  
 
MADEIRALZINHO, SÃO VICENTE  
 
Comercial e Industrial  
21-04-2017  
CLASSE 25: VESTUÁRIO. CLASSE 41: PROMO-
ÇÃO MUSICAL NOVOS TALENTOS. 

00003397/2017/MN/MS  
35, 38, 41, 42  
TRANSMARINI INTELLIGENCE, LDA  
 
Cabo Verde  
Cidade da Praia, Cabo Verde  
 
Comercial  
26/04/2017  
Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; 
administração comercial; trabalhos de escritório. Classe 
38: Telecomunicações. Classe 41: Educação; formação; 
divertimento; atividades desportivas e culturais. Classe 
42: Serviços científicos e tecnológicos bem como servi-
ços de pesquisas e de conceção a eles referentes; servi-
ços de análises e de pesquisas industriais; conceção e 
desenvolvimento de computadores e de programas de 
computadores 

TRANSMARINI INTELLIGENCE 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003398/2017/ME/MP  
14  
 
PANDORA A/S  
 
Dinamarca  
 
Havneholmen 17-19, 1561 Copenhagen V, Dinamarca  
 
Comercial e industrial  
25/04/2017  
Abaixo Listado 

ALE 

Artigos de bijutaria [joalharia]; imitações de pedras preciosas; pedras preci-
osas, pérolas e metais preciosos, e imitações dos mesmos; pedras preciosas 
naturais e artificiais ou pedras semi-preciosas naturais ou artificiais; outros 
artigos de metais preciosos e pedras preciosas, e suas imitações; artigos de 
bijutaria [joalharia] feitos com ou de pedras feitas pelo Homem, cristais e/ou 
pedras cúbicas; ornamentos; ornamentos de metais preciosos ou por estes 
revestidos; botões de punho; alfinetes de adereço; correias de relógios, cor-
rentes de relógios, caixas para artigos de bijutaria [joalharia] e relógios. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003400/2017/MN/MS  
35  
REDE RECORD DE TELEVISÃO - CABO VERDE, 
SA  
 
Cabo Verde  
PALMAREJO - EDIFICIO MENO BRAZÃO, Cidade 
da Praia, Cabo verde 
 
Comercial  
05-05-2017 
CLASSE 35: Mostrar em pequenas e detalhadas visitas 
comerciais, as empresas que estão ativas no mercado e 
assim informar o público em geral. (Informar o público 
sobre espaços comerciais e as empresas ativas no mer-
cado, através de publicidade via Televisão.) 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003401/2017/ME/MS  
44  
ANA ALEXANDRA CORTEZ DOS SANTOS PEI-
XOTO  
 
Portugal  
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde  
 
Comercial  
09-05-2017  
Classe 44- Emagrecimento e rejuvenescimento, Nutri-
cosmética e Dermocosmética. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003402/2017/ME/MP  
07, 11, 12  
Toyota Boshoku Kaisha, Trading as Toyota Boshoku 
Corporation 
 
Japão  
1, 1-chome, Toyoda-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-
8651, Japan  
 
Industrial & Comercial  
10-05-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Partes para motores de combustão interna para veículos terrestres; manilhas para motores de combustão interna de veículos terrestres; purifi-
cadores de ar para motores de combustão interna para veículos terrestres (exceto para purificadores de ar classificados em outras classes); tampas de cabe-
ças de cilindros for motores de veículos terrestres; cabeças de cilindros para motores; depósitos de óleo para motores de veículos terrestres; tampas de cárter 
para motores de veículos terrestres; tampas de correia dentada para motores de veículos terrestres; caixilho de ventoinha de radiador para motores de veícu-
los terrestres; motores de arranque para motores de veículos terrestres; silenciadores para motores de veículos terrestres; silenciadores para motores; correi-
as para motores de combustão interna para veículos terrestres; ventoinhas e cilindros para motores de veículos terrestres; dispositivos de ignição para moto-
res de veículos terrestres; condutas de ar para levar ar aos motores de combustão interna para veículos terrestres; tampas de proteção de motores para moto-
res de veículos terrestres; motores diferentes dos de veículos terrestres; filtros de óleo para motores de combustão interna de veículos terrestres; filtros de 
óleo para motores de veículos terrestres; ressonadores de entrada para motores de veículos terrestres; recirculadores do gás de escape para motores de veícu-
los terrestres; dispositivos de controlo da emissão de escapes para motores de veículos terrestres; escapes para motores; filtro de partículas diesel para moto-
res de veículos terrestres; conversores catalíticos; silenciadores para motores; aparelho de absorção de vapor de combustível montado com purificadores de 
ar para motores de combustão interna (exceto para purificadores de ar classificados em outras classes).  

Green(114); Blue (159); Red (182); Red (97); Green (101); Blue(52) 

RGB255 -153- 85; RGB36-30-27 
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  CLASSE 11: Aparelho de ar condicionado [para fins industriais]; filtros de ar para condicionadores de ar de automóveis; filtros de ar para aparelhos de ar 
condicionado; ar condicionado para veículos; purificadores de ar industrial; aparelho de ar condicionado; filtros de ar; aparelhos purificadores de água [para 
fins industriais]; aparelho de filtro de água; aparelho para filtrar água de beber; aparelhos e máquinas de purificador de água; filtros domésticos de água de 
torneira, não elétricos; lâmpadas elétricas e outros dispositivos de iluminação; faróis de automóveis; faróis para automóveis; lâmpadas para sinais direcionais 
de veículos; aparelhos de iluminação para veículos; faróis de veículos; dispositivos antiencadeantes para veículos [suportes de lâmpadas]; luzes para veícu-
los. CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais; cintos de assentos; cintos de segurança para assentos de veículos; bagagem de área de carga e fitas para 
carga para partes de veículo terrestre; bagagem de área de carga e redes de carga para partes de veículos terrestres; bagagem de área de carga e tabuleiros de 
carga para partes de veículos terrestres; pára-choques de veículos; revestimentos de pára-lamas para partes de veículos terrestres; guarda-lamas; revestimento 
de porta para partes de veículo terrestre; forro de teto para partes de veículos terrestres; "airbags"; assentos para automóveis; capas para assentos; motores 
para veículos terrestres; coberturas para veículos (moldadas); cortinas de janelas para automóveis; estores pára-sol adaptadas para automóveis; componentes 
interiores para compartimentos de passageiro ou outras partes diferentes de direção; material moldado de isolamento para partes de veículos terrestres, nome-
adamente o painel de isolamento do tablier e o painel de isolamento do chão. 

  

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 

00003403/2017/MN/MP  
25  
 
DOCE KRETCHEU, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA  
CABO VERDE  
 
CHÃ DE AREIA, CIDADE DA PRAIA.  
 
Comercial e Industrial  
10-05-2017  
CLASSE 25: CARTEIRAS, MALAS DE MÃO, CAR-
TEIRAS PARA CARTÕES, PARA NOTAS, CAR-
TEIRAS UNISSEXO, ACESSÓRIOS PARA MULHE-
RES. 

00003407/2017/ME/MP  
05  
 
Bayer Intellectual Property GmbH  
 
Alemanha  
 
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789, Monheim am Rhein, Ger-
many.  
 
Industrial & Comercial  
02-06-2017  
CLASSE 05: Preparações Farmacêuticas  

Reivindicação das cores: reivindicam-se as cores Branco e Preto.  

GINO - CANESTEN 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003410/2017/ME/MP  
30  
AGRODINÂMICA - IMPORTAÇÃO, EXPORTA-
ÇÃO, COMÉRCIO ALIMENTAR, Lda 
 
Portugal  
Rua M. M. Castro Lopes, n° 136, 3720-315, Vila Cu-
cujães, Portugal 
 
Comercial e Industrial  
09/06/2017  
CLASSE 30 - Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 
arroz; tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de 
cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestí-
veis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fer-
mento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos 
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003409/2017/MN/MS  
35, 37, 38, 41, 42, 44  
 
Délcia Helena Fernandes Freire Fait  
 
Cabo Verde  
cidade do Tarrafal, ilha de Santiago  
 
Comercial e industrial  
 
12/05/2017  
Abaixo Listado 

META 

Classe 35: Serviços de publicidade. Classe 37: Consultadoria em engenharia 
civil [construção], Construção de obras de engenharia civil, Fornecimento de 
informações relativas à construção civil, Construção de fundações para es-
truturas de engenharia civil, Supervisão da construção de projetos de enge-
nharia civil, Construção de estruturas de engenharia civil por colocação de 
betão, Construção de estruturas de engenharia civil por moldagem de betão, 
Construção de estruturas de engenharia civil por derramamento de betão. 
Classe 38: Telecomunicações. Classe 41: Educação, Formação e atividades 
culturais. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços 
de pesquisas e conceção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas 
industriais, Serviços de engenharia relacionados com arquitetura, Serviços 
de projectos de arquitetura e engenharia, Serviços de consultoria e informa-
ção em arquitetura de tecnologia da informação e infraestruturas. Classe 44: 
Serviços de consultoria em arquitetura e engenharia 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003411/2017/ME/MS  
35, 41, 42  
 
APCER - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CERTI-
FICAÇÃO  
 
Portugal  
Edifício de Serviços da Exponor, 2º- Andar, Rua Dr. 
António Macedo, Leça da Palmeira, 4450-617 MATO-
SINHOS, Portugal 
 
Comercial  
14-06-2017  
Abaixo Listado 

Classe 35: “assistência na direção de negócios; consultadoria em organização e direção de negócios; compilação de estatísticas; serviços de peritagens em 
negócios comerciais; serviços de assessores para a direção de negócios”. Classe 41: “organização e realização de cursos de formação; cursos por correspon-
dência; organização e realização de colóquios; organização e realização de congressos; organização e realização de conferências; formação prática 
(demonstração)”. Classe 42: “certificação (controlo de qualidade); controlo de qualidade; serviços de testes de conformidade; ensaio, análise e avaliação dos 
produtos e serviços de outros para efeitos de certificação; engenharia; serviços de aluguer de tempo de acesso a um computador. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003412/2017/ME/MP  
29  
BELGOMILK ( COOPERATIEVE VEN-
NOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELI-
JKHEID (CVBA) 
 
Bélgica  
Fabriekstraat 141 9120 Kallo Belgium  
 
Comercial &Industrial  
09-06-2017  
 
CLASSE 29: Leite, derivados do leite; leite em pó; 
soro de leite; bebidas de leite; queijo e manteiga.  

INCO 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003413/2017/ME/MS  
29  
 
STEIGENBERGER HOTELS AG  
 
Alemanha  
Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt, Alemanha  
 
Comercial  
16-06-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 39: Transporte de pessoas; serviços de organização de passeios turísticos; serviços de agências de viagens e reservas; organização, realização e 

fornecimento de viagens, cruzeiros, excursões e viagens guiadas; serviços de acompanhamento de passageiros (viajantes); organização, realização e forneci-

mento de viagens de negócios, de grupo e de férias; aluguer de  automóveis e de outros veículos de transporte; reserva de transporte; fornecimento de infor-

mação relativamente a transporte e viagens; aconselhamento relativamente a viagens. CLASSE 41: Planeamento e organização de eventos de entretenimen-

to, desportivos e culturais. CLASSE 43: Serviços hoteleiros, de restauração (alimentação) e de complexos turísticos; Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; reservas de alojamento; fornecimento de informação e aconselhamento em relação aos serviços atrás mencionados; todos 

os serviços atrás mencionados fornecidos também através de meios eletrónicos e via interne. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003414/2017/ME/MS  
43  
HILTON HONORS WORLDWIDE LLC  
 
Estados Unidos da América  
7930 Jones Branch Drive, Suite 1100, McLean Virgi-
nia 22102 United States of America 
 
Comercial e Industrial 
 
29/05/2017 
Classe 43: Serviços de Hotel caracterizados por progra-
mas de recompensa de convidado frequente com carac-
terísticas adicionadas que permitem que os participan-
tes ganhem hospedagem grátis ou com descontos, ser-
viços do hotel, e outros benefícios e facilidades em 
viagens relacionados. 

HILTON HONORS 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003415/2017/ME/MP  
05  
 
Abbott GmbH & Co. KG  
 
Alemanha  
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany  
 
Comercial e Industrial  
 
02/06/2017  
Classe 05: Medicamentos, produtos  farmacêuticos. 

BRUFEN 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003416/2017/ME/MS  
39, 43 
ALPITOUR S.P.A.  
 
Itália  
Via Ernesto Lugaro, 15, Torino, Itália  
 
Comercial e industrial  
 
05/06/2017  
Abaixo Listado 

Classes 39: Organização de viagens; informações de viagens; informações de viagens através de bases de dados online; avaliações e informações por parte 
de fornecedores de viagens sobre serviços de viagens, destinos de viagens e atrações locais; fornecimento de informações de viagens através de bases de 
dados online; serviços de reserva e marcação para transportes. Classe 43: Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de alojamentos tempo-
rários; reserva de pousadas; reserva de quartos; reserva de restaurantes; reserva de hotéis; reserva de casas de hóspedes; reserva de pousadas temporárias; 
Reserva de alojamento temporário; reserva de alojamento em hotéis; serviços de agência de viagens para a reserva de hotéis; serviços de hospitalidade 
[alimentos e bebidas]; serviços de restaurante no hotel; fornecimento de bases de dados online e sítios web com informações sobre alojamento temporário 
de aluguer, nomeadamente descrições e imagens das pousadas, do local e confortos, onde os utilizadores podem publicar e receber pedidos de informações 
para a reserva de alojamentos temporários em aluguer; fornecimento de informações para alojamentos temporários em aluguer; reserva de viagens, nomea-
damente, reserva de alojamento temporário em aluguer e pousadas em aluguer através de redes globais; fornecimento de revisões de alojamentos temporá-
rios através de redes globais. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003417/2015/ME/MS  
35  
 
APPLE INC.  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014, Estados 
Unidos da América.  
 
Comercial e Industrial  
 
05-11-2015  
Abaixo Listado 

APP STORE 

CLASSE 35: Serviços de venda a retalho relativos a software fornecido 
através da Internet e de outras redes de comunicações informáticas e electró-
nicas; serviços de venda a retalho relativos a software para utilização em 
aparelhos electrónicos digitais móveis e manuais e outros produtos de elec-
trónica de consumo. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003419/2017/ME/MS  
36  
CITIGROUP lNC  
 
Estados Unidos de América  
399 Park Avenue, New York, New York 10043, Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial  
03/07/2017  
Abaixo Listado 

CITIBANK 

Classe 36 - Seguro; Assuntos financeiros; Assuntos monetários; Assuntos 
imobiliários; serviços financeiros; Incluindo, serviços bancários; Serviços de 
cartão de crédito; Transações com cartão de crédito electrónico; Comercial e 
de consumo e financiamento; Corretagem imobiliária e hipotecária; Gestão 
fiduciária, planejamento e consultoria; Investimentos em valores mobiliários 
e fundos mútuos, corretagem e comercialização; Serviços de assessoria e 
consultadoria em matéria de investimento; Serviços de corretagem e de 
negociação de valores mobiliários; Fornecimento de transacções financeiras 
seguras sob a forma de transacções electrónicas em numerário, transacções 
electrónicas de cartões de crédito, transacções electrónicas de débito, tran-
sacções de processamento de cheques electrónicos e transmissão electrónica 
de dados de pagamento de contas através de uma rede informática global; 
Serviços de seguros, nomeadamente, subscrição e corretagem de apólices de 
seguros de vida, de acidentes e de vida e de anuidades; Fornecendo notícias 
e informações financeiras através de sites em uma rede de computadores 
global. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003425/2017/ME/MP  
33  
 
A CASA DO GELO, LDA  
 
CABO VERDE  
Zona Industrial de Tira Chapéu - Praia  
 
Comercial e Industrial  
04-05-2017  
CLASSE 33: Rum. 

Reivindicação das cores: r eivindicam-se as cores PRETO, CASTANHO 

DOIRADO.  

DAKO 
 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003426/2017/ME/MP  
11  
CONTROLADORA MABE, S.A. DE C.V.  
 
MÉXICO  
Las Palmas No. 100, Colonia Lomas de Chapultepec, 
11000, Distrito Federal, México 
 
Comercial e Industrial  
29-06-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de 
vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-
ção de água e instalações sanitárias, incluindo secadores de lavandaria; fo-
gões, fornos, excepto para fins experimentais, fornos de micro-ondas 
[aparelhos de cozinha]; capuzes; placas de fogão; refrigeradores; congelado-
res; refrigeradores de água e aquecedor de água; aparelhos de aquecimento e 
aparelhos de aquecimento eléctrico, eléctrico; aparelhos de ar condicionado e 
aparelhos de refrigeração de ar. 

ESOBIT 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003427/2017/ME/MP  
 05  
 
Abbott Products Operations AG  
 
SWITZERLAND  
 
HEGENHEIMERMATTWEG 127, ALLSCHWIL 
4123, SWITZERLAND  
 
 
 
Comercial e Industrial  
 
29-05-2017  
 
CLASSE 05: produtos e substancias farmacêuticos 
para uso humano. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

003421/2017/ME/MP  
30  
AGRODINÂMICA – IMPORTAÇÃO, EXPORTA-
ÇÃO, COMÉRCIO ALIMENTAR, Lda. 
 
Portugal  
Rua M. M. Castro Lopes, n° 136, 3720-315, Vila Cu-
cujães, Portugal  
 
Comercial e industrial  
09/06/2017  
Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e 
sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, paste-
laria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e 
xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mos-
tarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo 
para refrescar. 
 

DIÁLOGO ESTRATÉGICO 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003428/2017/MN/MS  
35  
 
IPP - INSTITUTO PEDRO PIRES PARA LIDERAN-
ÇA - FUNDAÇÃO  
 
Cabo Verde  
 
Rua Santo Antão, Nº 26, CP -429, Palmarejo, Praia, 
Cabo Verde 
 
 
Comercial  
 
30-06-2017  
Abaixo Listado 

Organização de diálogos envolvendo especialistas e stakeholders de diversas 
áreas e nacionalidades, abordando temas cujo escrutínio cuidadoso e infor-
mado se espera possa contribuir para a formulação/reformulação de politicas 
sensatas, condizentes com a realidade sobre a qual pretendem agir; criação 
de um espaço para diálogo de alto nível e para a reflexão sobre questões de 
importância crítica para Cabo Verde, para a África e para o Mundo; contri-
buição para uma democracia Verdadeiramente participativa. 
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ELEPHANT VERT 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003430/2012/ME/MP&S  
01, 04, 05, 42  
 
Elephant Vert SA c/o Fondation Antenna Technologies  
 
Suíça  
 
Rue des Pâquis 11, 1201, Geneva, Suíça  
 
Industrial e Comercial  
 
28/09/2012  
Abaixo Listado 

Classe 01: Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, bem 
como na agricultura, horticultura e silvicultura; produtos fertilizantes, adu-
bos, fertilizantes naturais e fertilizantes biológicos; produtos para economi-
zar combustível. Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; pro-
dutos para absorver, regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasoli-
na para motores) e matérias de iluminação; velas e mechas para a ilumina-
ção. Classe 05: Preparações para destruição de vermes; fungicidas; pesticidas 
e biopesticidas para uso agrícola e doméstico. Classe 42: Pesquisa e desen-
volvimento no campo das preparações químicas, produtos de fertilização, 
pesticidas, combustível e material combustível, bem como produtos biológi-
cos.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003431/2017/MN/MS  
35,41,42  
 
IPP - INSTITUTO PEDRO PIRES PARA LIDERAN-
ÇA, FUNDAÇÃO  
 
CABO VERDE  
Rua Santo Antão, Nº 26, CP -429, Palmarejo, Praia, 
Cabo Verde 
 
Comercial e Industrial  
 
30-06-2017 
 
Abaixo Listado  

CLASSE 35:Documentação e difusão de conhecimentos sobre a governança 
e a liderança; constituição de um arquivo de dados e uma biblioteca de refe-
rência sobre a Governança; CLASSE 41:Formação e capacitação de líderes, 
que fomentem uma liderança transformadora e o desenvolvimento da partici-
pação cidadã, cooperativa e emancipadora; CLASSE 42:Actividades de 
estudo, de intervenção e de formação nas áreas da educação e formação para 
a cidadania e responsabilização social; investigação em domínios concernen-
tes aos seus fins.  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003432/2017/MN/MP&S 
25, 41 
 
João Domingos Centeio Sequeira e Amilton Barros 
Borges  
Cabo Verde  
 
Achada Santo António, Praia  
 
Industrial e Comercial  
 
29/06/2017  
Classe 25: Vestuário; calçado; chapelaria Classe 41: 
Educação; formação; divertimento; atividades desporti-
vas e culturais 

Reivindicação das cores: r eivindicam-se as cores PRETO, CASTANHO 

DOIRADO.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003434/2017/ME/MS  
39, 41, 43  
 
Steigenberger Hotels AG  
 
 
Alemanha  
Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt, Alemanha  
 
Industrial & Comercial  
 
04-07-2017  
 
Abaixo Listado 

CLASSE 39: Transporte de pessoas; serviços de organização de passeios 
turísticos; serviços de agências de viagens e reservas; organização, realização 
e fornecimento de viagens, cruzeiros, excursões e viagens guiadas; serviços 
de acompanhamento de passageiros (viajantes); organização, realização e 
fornecimento de viagens de negócios, de grupo e de férias; aluguer de auto-
móveis e de outros veículos de transporte; reserva de transporte; fornecimen-
to de informação relativamente a transporte e viagens; aconselhamento relati-
vamente a viagens. Classe 41: Planeamento e organização de eventos de 
entretenimento, desportivos e culturais. Classe 43: Serviços hoteleiros, de 
restauração (alimentação) e de complexos turísticos; Serviços de fornecimen-
to de alimentos e bebidas; alojamento temporário; reservas de alojamento; 
fornecimento de informação e aconselhamento em relação aos serviços atrás 
mencionados; todos os serviços atrás mencionados fornecidos também atra-
vés de meios eletrónicos e via internet.  

Reivindicação    de    cores:  Roxo (Pantone 2597c) e branco. 

Reivindicação    de    cores:  Vermelho Rosado e Azul 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003444/2017/MN/MP&S  
16,25,26,27,28, 35 e 41  
 
Sónia Cristina de Purificação Tavares Duarte  
 
Cabo Verde 
Palmarejo Grande, cidade da Praia,  Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
 
24/07/2017 
Abaixo Listado 

SOKI DECORAÇÕES 

Classe 16: Decorações para festas; Classe 25 - Vestuário; calçado; chapelaria; Classe 26 - Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós; alfine-
tes e agulhas; flores artificiais; Classe 27 - Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em maté-
rias têxteis; Classe 28 - Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal, artigos para 
festas; Classe 30: Bolos, preparações para bolos, massa para bolos, especialidades de bolos; Classe 35 - Publicidade; gestão de negócios comerciais; admi-
nistração comercial; trabalhos de escritório; 41 - Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais, organização de festas. 
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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

 
De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade In-
dustrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de 20 
de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº 
4/2007, o  prazo para apresentação das reclamações é de 
dois meses, a contar da data da publicação do pedido no 
BPI - Boletim da Propriedade Intelectual. 
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RETIFICAÇÃO DE 
PEDIDOS  

2 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA  
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Marca n.º 00001328/2006/ME/MP 

 

 

Boehringer Ingelheim 
 

 

Retificação da marca nº 00001328/2006/ME/MP – Boehringer Ingelheim - em nome da 

requerente Pharma GmbH & Co. Kg., de nacionalidade Alemã, com a residência D-

55216 Ingelheim am Rhein, Alemanha, publicado para efeito de retificação no 3º 

BPI, nas partes relativas: ao sinal da marca.  

Marca n.º 00002018/2012/ME/MS 

 
 

TIVOLI HOTELS & RESORTS 
  

 
Retificação da marca nº 00002018/2012/ME/MS – TIVOLI HOTELS & RESORTS - 
em nome da requerente Hotéis Tivoli, S.A. de nacionalidade Portuguesa, com a residên-
cia Avenida da liberdade 185 P-1269-050 Lisboa - Portugal, publicado no 3º BPI, na 
parte relativa ao número da marca. 

Marca n. º 00002448/2014/MN/MP 

 

 

Retificação da marca nº 00002448/2014/MN/MP -   - em nome da Afrolusa – 
Importações e Exportações Geral de Produtos, de nacionalidade Cabo-verdiana, com 
residência em Rotunda de Ponta D´Agua, Praia Cabo Verde, publicado para efeito de 
publicação no 4º BPI, nas partes relativas a classe dos produtos: Classe 03- Produtos de 
higiene e limpeza .  

Marca n.º 00002627/2014/ME/MP&S  
Retificação da marca nº 00002627/2014/ME/MP&S – PAYPAL - em nome da requerente 
PAYPAL, INC, de nacionalidade Americana, com a residência 2065 Hamilton Ave., San 
Jose, California 95125, United States of America, publicado para efeito de retificação no 
3º BPI, nas partes relativas: a data do pedido de registo – 10/10/2014. 
 
 

Marca n.º 00002812/2015/MN/MP 

 

 
Retificação da marca nº 00002812 /2015/MN/MP – La Terrasse - em nome da requerente 
TANRY, LDA, de nacionalidade Cabo-verdiana, com a residência Zona Industrial – 
Campinho – S. Vicente, Cabo Verde publicado no 5º BPI, na parte relativa à classe da 
marca: Classe 30 - Venda de gelados comestíveis.  

Marca n.º 00002956/2015/ME/MP 

 

     G90 

 
Retificação da marca nº 00002956/2015/ME/MP – G90 em nome da requerente HYUN-
DAI MOTOR COMPANY de nacionalidade Sul-Coreano, com a residência em 12, Heo-
lleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, publicado para efeito de pedido de regis-
to no 10º BPI, nas partes relativas as classes e lista de produtos: Classe 12: Automóveis, 
carros desportivos, autocarros, peças e acessórios para automóveis, pneus para rodas de 
veículos, tubos para roda de veículos, amortecedores de suspensão para veículos, disposi-
tivos de travagem para veículos, rolamentos para veículos terrestres, acoplamentos para 
veículos terrestres, fusos, camiões, carros do lixo, camionetas, camião, 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. 
 

Marca n.º 00003194/2016/ME/MP 

 
 
Retificação da marca nº 00003194/2016/ME/MP – discrete odor - em nome da requerente 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL., de nacionalidade Suíça, com a residência Quai 
Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suiça, publicado para efeito de pedido de registo no 10º 
BPI, nas partes relativas: ao nome do requerente. 

Marca n.º 00003270/2016/ME/MP 

 

 

 
Retificação da marca nº 00003270/2016/ME/MP – Sagres Mini Preta - em nome da re-
querente SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A., de nacionalidade Portu-
guesa, com a residência Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca de Xira, Portugal, 
publicado no 10º BPI, na parte relativa à Data do Pedido: Data do Pedido-  08/12/2016.  
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Marca n. º 00003280/2016/ME/MS 
 
 

  
Retificação da marca nº 00003280/2016/ME/MS – SFMS - em nome da requerente SOCI-
EDADE FRANCISCO MANUEL DOS SANTOS, SGPS, S.E., de nacionalidade Portu-
guesa, com a residência Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 1099-081 Lisboa, Portugal, 
publicado no 10º BPI, na parte relativa à lista dos serviços da marca: Classe 36 - Gestão 
Financeira de sociedade de participações sociais; Serviços de sociedades gestoras de parti-
cipações de capital; Gestão financeira para empresas; Gestão de fundos de capital. 

Marca n. º 00003282/2016/MP&S 
 
 

  
Retificação da marca nº 00003282/2016/MP&S – FIRST CHOICE - em nome da reque-
rente TUI Travel Amber E&W LLP, de nacionalidade Grã-Bretanha, com a residência Tui 
Travel House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, RH10 9QL Crawley, West Sus-
sex, Grã-Bretanhapublicado no 10º BPI, na parte relativa à lista dos serviços da marca: 
Classe 41 - Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços 
de instrução, 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 ví-
deos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; espectá-
culos de música; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; 
organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira [entretenimento]; 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 forne-
cimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de manutenção da forma 
física, serviços de clubes de treino e de fitness, fornecimento de serviços de jardins infan-
tis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museu [apresentações, exposi-
ções], 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 desportivas; organiza-
ção de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; ser-
viços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogo presta-
dos on-line 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, 
com excepção de textos publicitários, em especial livros, revistas e jornais; edição e publi-
cação de produtos de impressão em formato electrónico; 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 cultu-
rais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreati-
vos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; diverti-
mento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de 
centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educa-
ção, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultado-
ria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos ser-
viços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre acti-
vidades de diversão, em especial fornecidas através de redes online e da Internet; modelos 
para artistas plásticos. 

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

37 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

go 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 pró-

prio 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 reque-

rente 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 Classifi-

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

3 
 
 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO 
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
AVERBAMENTO/ALTERAÇÃO PEDIDO  

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 
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AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE 

MARCAS 
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  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
  

DE: Hotéis Tivoli, S.A., com residência 
em Avenida da liberdade 185 P-1269-050 

Lisboa – Portugal. 
  

PARA: MHG IP HOLDING 
(SINGAPORE) PTE. LTD., com sede em 
2 Alexandra Road, #05-02 Delta House, 

Singapore (159919). 

00002018/2012/ME/MS 

  

  

TIVOLI HOTELS & 

RESORTS 

  

43 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
  

DE: Hotéis Tivoli, S.A., com residência 
em Avenida da liberdade 185 P-1269-050 

Lisboa – Portugal. 
  

PARA: MHG IP HOLDING 
(SINGAPORE) PTE. LTD., com sede em 
2 Alexandra Road, #05-02 Delta House, 

Singapore (159919). 

  

  
  

00002017/2012/ME/MS 

  

  

HOTÉIS TIVOLI 

  

43 
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AVERBAMENTO DE  
MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 

DO TITULAR 
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N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DO NOME DO TITULAR DA MAR-

CA: 
DE: Skol International Developments Limited 
  
PARA: Skol International Developments S.à.r.l. 

00000329/2007/ME/MP SKOL 32 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

 
DE: Skol International Developments S.à.r.l. 

  

PARA: Skol International Development Lu-

xembourg S.A.. 

  
00000329/2007/ME/MP 

  

  

SKOL 

  

  

32 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

  
DE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 

Para: ALPARGATAS S.A. 

  

 0000750/2008/ME/MP 

 

25, 28 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

  
DE: SNAPCHAT. INC. 

 
PARA: SNAP INC. 

00002656/2015/ME/MP&S SNAPCHAT 09, 42 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

  
DE: Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft 

  
Para: COVESTRO DEUTSCHLAND AG 

00002795/2015/ME/MP&S 

  

                   
01, 17, 19, 40, 

42 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

 
DE: Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft 

  
Para: COVESTRO DEUTSCHLAND AG 

00002796/2015/ME/MP&S 

 

01, 17, 19, 40, 

42 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

  
DE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 

 
Para: ALPARGATAS S.A. 

  

00002798/2008/ME/MP  HAVAIANAS 14, 24 
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N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-
ME DO TITULAR DA MARCA: 

  
DE: Bayer MaterialScience Aktiengesellschaft 

  
Para: COVESTRO DEUTSCHLAND AG 

00002804/2015/ME/MP&S COVESTRO 01, 17, 19, 40, 42 
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ALTERAÇÃO DOS  
PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 
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N.º  Marca 

 
Reprodução do sinal da  

Marca 
 

Classes 

 
 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA 
DO TITULAR: 

DE: Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton 
HM11, Ilhas Bermudas 

  
PARA: 50 route d`Esch, L- 1470 Luxemburgo 

00000329/2007/ME/MP SKOL 32 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA 

DO TITULAR: 
  

DE: Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, SP 
04551-903, Brasil 

  
PARA: Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 
1336, 14º, ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO PAULO - 

0000750/2008/ME/MP 

 

25, 28 
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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
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PEDIDOS DE  
DESISTÊNCIA 

4 
 
 
DESISTÊNCIA MARCAS  
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N.º Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “ITANIUM” n.º 
0000820/2010/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION. ITANIUM  INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “ULTRABOOK” 
n.º 00001433/2011/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION.  ULTRABOOK  INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo / Marca figurativa n.º 
00001435/2010/ME/MP&S, em nome da INTEL CORPORATION. 

  INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo / Marca nominativa “INTEL XEON 

PHI” n.º 00001883/2012/ME/MP, em nome da INTEL CORPORA-
TION. 

INTEL XEON PHI INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo / Marca nominativa “QUARK” n.º 
00002080/2014/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION. 

  
QUARK 

  
  

INTEL CORPORATION 

  

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “INTEL REAL-

SENSE” nº. 00002623/2014/ME/MP, em nome da INTEL CORPO-
RATION. 

 INTEL REALSENSE 
  

INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo / Marca nominativa 
“TERREMARK” n.º 00002635/2011/ME/MS, em nome da TERRE-
MARK TRADEMARK HOLDINGS, INC. 

  

TERREMARK 

  
  

  TERREMARK TRADEMARK HOL-

DINGS, INC. 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “OPTANE” n.º 
00002890/2015/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION. 

  

OPTANE 

  

INTEL CORPORATION 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “3D XPOINT” n.º 
00003128/2016/ME/MP, em nome da INTEL CORPORATION. 

  

3D XPOINT 

  
INTEL CORPORATION 
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 RECUSA OFICIOSA 

5 
 

 RECUSA DEFINITIVA - PEDIDO DE REGISTO MARCA 
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Marca 

  
 

Requerente 
Data do 
pedido 

Classe 
Data do 

Despacho 
Decisão 

  

  

 
  

  

  

  

REMAX, LLC, Sociedade de 
Delaware 

04/08/2010 35, 36 14/06/2017 

O pedido de registo foi Recusado, nos 
termos da alínea a) do número 1. do 
artigo 140, alínea b) do número 1. do 
artigo 156º e alíneas a) e k) do artigo 
157º do Código da Propriedade Industrial 
(CPI), de 20 de agosto de 2007. 
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CONCESSÃO DE  TÍTULOS  
DE REGISTO 

6 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE REGISTO  
 
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  
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CONCESSÃO TÍTULOS  

 MARCAS  

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

53 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 0000715/2007/ME/MP 

Marca: RED LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

 
 
 
 

RED LABEL 
  
 
 
 

N.º Registo: 0000711/2007/ME/MP 

Marca: JOHNNIE WALKER 

Classe: 18, 25, 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

 

 

N.º Registo: 0000712/2007/ME/MP 

Marca: JOHNNIE WALKER GOLD 

LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

JOHNNIE 
WALKER 

GOLD LABEL 

N.º Registo: 0000710/2007/ME/MP 

Marca: GREEN LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

 

 
 
 
 
 

JOHNNIE WALKER 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000713/2007/ME/MP 

Marca: JOHNNIE WALKER 

Classe: 18, 25, 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

 
 
 
 

GREEN LABEL 

 
 
 
 

N.º Registo: 0000708/2007/ME/MP 

Marca: BLACK LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

GORDON’S 

N.º Registo: 0000697/2007/ME/MP 

Marca: GORDON’S 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 28/12/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

BLACK LABEL 

N.º Registo: 0000709/2007/ME/MP 

Marca: BLUE LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

Data do pedido: 04/10/2007 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Holanda 

BLUE LABEL 
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N.º Registo: 00001567/2012/ME/MP 

Marca: DOUBLE HAPINESS 

Classe: 09 

Titular: NANYANG BROTHERS TO-

BACCO COMPANY LIMITED 

Data do pedido: 27/02/2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28/03/2017 

País de Origem: China 

 
 
 
 
 
 
 

DOUBLE HAPPINESS 

 

 
 

N.º Registo: 00001565/2012/ME/MP 

Marca: DOUBLE HAPPINESS 

Classe: 34 

Titular: NANYANG BROTHERS TO-

BACCO COMPANY LIMITED 

Data do pedido: 27/02/2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28/03/2017 

País de Origem: China 

 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001436/2010/ME/MP 

Marca: Pascual 

Classe: 29, 32 

Titular: Grupo Leche Pascual, S.A. 

Data do pedido: 18/10/2010 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 24/04/2017 

País de Origem: Espanha 

RONDELE 

N.º Registo: 00001434/2011/ME/MP 

Marca: RONDELE  

Classe: 29 

Titular: Groupe Lactalis 

Data do pedido: 27/07/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 04/04/2017 

País de Origem: França 

 

N.º Registo: 0000824/2010/ME/MP 

Marca: SUMITOMO 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 

LTD 

Data do pedido: 24/03/2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Japão 

 
 
 
 
 
 

SUMITOMO 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00001257/2009/ME/MP&S 

Marca: CROSS DESIGN 

Classe: 16, 36, 44 

Titular: Blue Cross and Blue Shield 

Association 

Data do pedido: 26/11/2009 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 0000822/2010/ME/MP 

Marca: RAYOVAC 

Classe: 09, 11 

Titular: ROVCAL, INC. 

Data do pedido: 11/05/2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

RAYOVAC 

N.º Registo: 0000823/2010/ME/MP 

Marca: SUMITOMO (FIGURATIVA) 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 

LTD 

Data do pedido: 24/03/2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Japão 
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N.º Registo: 00001850/2012/ME/MP 

Marca: TSINGTAO 

Classe: 32 

Titular: Tsingtao Brewery Company 

Limited 

Data do pedido: 20/04/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 27/03/2017 

País de Origem: China  

TSINGTAO 

 

N.º Registo: 00001871/2012/ME/MP 

Marca: Golden Rose 

Classe: 03 

Titular: Erkul Kozmetik Sanayi Ve Ti-

caret Anonim Sirketi 

Data do pedido: 19/06/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 28/03/2017 

País de Origem: Turquia 

 

N.º Registo: 00001829/2012/ME/MS 

Marca: HUMANPERSI 

Classe: 35 

Titular: Humanpersi – Consultoria de 

Gestão e Desenvolvimento de Recursos 

Humanos Lda 

Data do pedido: 20/04/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05/05/2017 

País de Origem: Portugal 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001766/2011/ME/MP 

Marca: SCHWEPPES 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

Data do pedido: 29/11/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 
 
 
 
 
 

SCHWEPPES 
 

 
 

N.º Registo: 00001872/2012/ME/MP 

Marca: DIMES 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: Dimes Gida Sanayi ve ticaret ano-

nim Şirketi 

Data do pedido: 19/06/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: Turquia 

 

N.º Registo: 00001869/2012/ME/MP 

Marca: ARISUN 

Classe: 07, 12 

Titular: Hangzhou General Rubber  

Factory 

Data do pedido: 30/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 27/03/2017 

País de Origem: China 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00001772/2011/ME/MP 

Marca: Coca Cola 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

Data do pedido: 29/11/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00001752/2011/ME/MP 

Marca: UP 

Classe: 03, 29, 30, 31 

Titular: UNIMARKETING - Comerciali-

zação de Bens de Consumo e Serviços 

Promocionais, CRL 

Data do pedido: 30/11/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

País de Origem: Portugal 

 

 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002494/2014/ME/MS 

Marca: INFINITI  

Classe: 36, 37 

Titular: NISSAN J IDOSHA KA-

BUSHIKI KAISHA 

Data do pedido: 29/07/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 12/05/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00002493/2014/ME/MS 

Marca: INFINITI DEVICE  

Classe: 36, 37 

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA 

Data do pedido: 29/07/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 03/05/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

N.º Registo: 00002475/2014/ME/MP&S 

Marca: AIRBUS 

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

Titular: AIRBUS SAS 

Data do pedido: 18/06/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2017 

País de Origem: França 

 

N.º Registo: 00002448/2014/MN/MP 

Marca: Perdiz 

Classe: 03 

Titular: AFROLUSA - IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO GERAL DE PRODU-

TOS, LDA 

Data do pedido: 13/06/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 13/04/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 
 

AIRBUS 

 
 

 

N.º Registo: 00002104/2013/ME/MP 

Marca: JOI 

Classe: 32,33 

Titular: Schweppes International Limited  

Data do pedido: 15/02/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-02-2017 

País de Origem: Inglater ra 

 
 
 
 
 
 

JOI 
 
 

 

N.º Registo: 00002132/2013/ME/MP 

Marca: Kent Bor inger  TRIX 

Classe: 32 

Titular: SOYYIGIT GIDA SANAYI 

VE TICARET ANONIM SIRKETI 

Data do pedido: 15/03/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 31/05/2017 

País de Origem: Turquia 

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00001943/2012/ME/MP&S 

Marca: SUPERBOOK 

Classe: 09, 38 

Titular: THE CHRISTIAN BROAD-

CASTING NERTWORK, INC. 

Data do pedido: 03/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

SUPERBOOK 

N.º Registo: 00001952/2012/ME/MP&S 

Marca: UTERQÜE 

Classe: 18, 25, 35 

Titular: UTERQÜE, S.A 

Data do pedido: 10/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05/05/2017 

País de Origem: Espanha 

 
 
 
 

UTERQÜE 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002631/2014/ME/MP 

Marca: WD-40 

Classe: 02, 04 

Titular: WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY 

Data do pedido: 25/07/2014 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 02/06/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

WD-40 

N.º Registo: 00002633/2014/ME/MP&S 

Marca: PICS 

Classe: 22, 41 

Titular: Purdue Research Foundation  

Data do pedido: 12/03/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 

N.º Registo: 00002574/2014/ME/MP 

Marca: CATIONORM 

Classe: 05 

Titular: SANTEN SAS 

Data do pedido: 15/10/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 03/05/2017 

País de Origem: França 

 
 
 
 
 

CATIONORM 

N.º Registo: 00002577/2014/ME/MS 

Marca: NISSAN LOGO (NEW) 

Classe: 36 

Titular: NISSAN J IDOSHA KA-

BUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS NISSAN MOTOR CO., LTD.) 

Data do pedido: 15/10/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 04/05/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 

N.º Registo: 00002495/2014/ME/MS 

Marca: ORANGE 

Classe: 35, 37, 42 

Titular: ORANGE BRAND SERVICES 

LIMITED 

Data do pedido: 29/07/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08/05/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 
 
 
 

ORANGE 
 
 
 

N.º Registo: 00002505/2014/ME/MP 

Marca: XTERRA 

Classe: 12 

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN 

MOTOR CO., LTD.) 

Data do pedido: 16/09/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08/05/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 
 

XTERRA 
 
 

N.º Registo: 00002632/2014/ME/MP 

Marca: EVAS 

Classe: 06 

Titular: EVANS EV ALETLERI SA-

NAYI LIMITED ŞIRKETI 

Data do pedido: 25/07/2014 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 02/06/2017 

País de Origem: Turquia 

 

N.º Registo: 00002576/2014/ME/MS 

Marca: NISSAN 

Classe:  

Titular: NISSAN J IDOSHA KA-

BUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 

AS NISSAN MOTOR CO., LTD.) 

Data do pedido: 15/10/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 04/05/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002795/2015/ME/MP&S 

Marca: COVESTRO LOGO 1 

BLACK & WHITE 

Classe: 01, 17, 19, 40, 42 

Titular: COVESTRO DEUTSCH-

LAND AG 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 17/04/2017 

País de Origem: Alemanha 

 

N.º Registo: 00002797/2015/ME/MP 

Marca: VYLVIO 

Classe: 05 

Titular: AbbVie Ireland Unlimited 

Company 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 19/04/2015 

País de Origem: IRLANDA 

VYLVIO 

N.º Registo: 00002787/2015/ME/MP 

Marca: PALL MALL  

Classe: 34 

Titular: Br itish American Tobacco 

(Brands) Inc. 

Data do pedido: 13/05/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 06/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00002789/2015/ME/MP 

Marca: PUMA 

Classe: 14 

Titular: PUMA SE 

Data do pedido: 13/05/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 04/04/2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 

N.º Registo: 00002634/2014/ME/MP 

Marca: Wd-40 Spray 

Classe: 02, 04 

Titular: WD-40 MANUFACTURING 

COMPANY 

Data do pedido: 25/07/2014 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 02-06-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002656/2015/ME/MP&S 

Marca: SNAPCHAT 

Classe: 9, 42 

Titular: SNAPCHAT, INC. 

Data do pedido: 12/01/2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 02/05/2017 

País de Origem: Estados Unidos da América  

 
 
 
 

SNAPCHAT 
 
 

N.º Registo: 00002796/2015/ME/MP&S 

Marca: COVESTRO 2 COLOUR 

Classe: 01, 17, 19, 40, 42 

Titular: COVESTRO DEUTSCH-

LAND AG 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 17/04/2017 

País de Origem: Alemanha 

 

N.º Registo: 00002788/2015/ME/MP 

Marca: HASMAYA 

Classe: 30 

Titular: Lesaffre et Compagnie 

Data do pedido: 13/05/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 06/04/2017 

País de Origem: França 

 
 
 
 

HASMAYA 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002807/2015/ME/MP 

Marca: VYMVIE 

Classe: 05 

Titular: AbbVie Ireland Unlimited 

Company 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 24/04/2017 

País de Origem: IRLANDA 

VYMVIE 

N.º Registo: 00002834/2015/ME/MP 

Marca: PurCellin Oil 

Classe: 03 

Titular: GENEVA LABORATORIES 

LIMITED 

Data do pedido: 04/08/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 31/05/2017 

País de Origem: Reino Unido 

PurCellin Oil 

N.º Registo: 00002804/2015/ME/MP&S 

Marca: COVESTRO 

Classe: 01, 17, 19, 40, 42 

Titular: COVESTRO DEUTSCHLAND 

AG 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 17/04/2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 
 
 
 

COVESTRO 
 

 

N.º Registo: 00002806/2009/ME/MP 

Marca: PLAYBOY 

Classe: 32 

Titular: Playboy Enterpr ises Internati-

onal, Inc. 

Data do pedido: 23/04/2009 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 24/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 
 

PLAYBOY 

N.º Registo: 00002799/2015/ME/MP 

Marca: OLYMPUS 

Classe: 09, 10 

Titular: OLYMPUS CORPORATION 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 19/04/2017 

País de Origem: JAPÃO 

 
 
 

 
 

OLYMPUS 

 
 

N.º Registo: 00002800/2015/ME/MP 

Marca: VYRELAKIR 

Classe: 05 

Titular: AbbVie Ireland Unlimited Compa-

ny 

Data do pedido: 09/07/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 24/04/2017 

País de Origem: IRLANDA 

 
 
 
 

VYRELAKIR 

N.º Registo 00002818/2015/ME/MP 

Marca: Bio Oil 

Classe: 03 

Titular: GENEVA LABORATORIES 

LIMITED 

Data do pedido: 04/08/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 31/05/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 

N.º Registo: 00002805/2009/ME/MP 

Marca: TOPPER 

Classe: 25, 28 

Titular: ALPARGATAS S.A. 

Data do pedido: 22/01/2009 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 17/04/2017 

País de Origem: BRASIL 

 
 
 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002896/2015/ME/MP 

Marca: ROTHMANS OF LONDON 

Classe: 34 

Titular: ROTHMANS OF PALL 

MALL LIMITED 

Data do pedido: 09/11/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 02/05/2017 

País de Origem: Suíça 

ROTHMANS OF 

LONDON 

N.º Registo: 00002927/2015/ME/MP&S 

Marca: AVIGILON 

Classe: 06, 09, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45 

Titular: AVIGILON CORPORATION 

Data do pedido: 09/11/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 31/05/2017 

País de Origem: Canadá 

AVIGILON 

N.º Registo: 00002876/2015/ME/MP 

Marca: LIZA 

Classe: 29 

Titular: CARGILL INCORPORATED 

Data do pedido: 02/10/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 
 
 
 

LIZA 
 
 

 

N.º Registo: 00002895/2015/ME/MP 

Marca: FLUDORA 

Classe: 01, 05 

Titular: Bayer  Intellectual Propér tio 

GmbH 

Data do pedido: 09/11/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26/04/2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 
 

FLUDORA 

N.º Registo: 00002854/2015/ME/MS 

Marca: EVA 

Classe: 38, 41 

Titular: AMC Networks International 

Broadcasting Limited 

Data do pedido: 29/09/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 31/05/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 

 
 

EVA 
 
 

N.º Registo: 00002875/2015/ME/MP 

Marca: ABSOLUT (dressed bottle 2015-3D) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY AK-

TIEBOLAG 

Data do pedido: 01/10/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26/04/2017 

País de Origem: SUÉCIA 

 
 

 

N.º Registo: 00002910/2015/ME/MP&S 

Marca: MITSUBISHI Logo 

Classe: 18/09/2015 

Titular: MITSUBISHI CORPORATI-

ON 

Data do pedido: 18/09/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 02/05/2017 

País de Origem: Japão 

 

N.º Registo: 00002880/2015/ME/MS 

Marca: VISA SIGNATURE  

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL 

SERVICE ASSOCIATION 

Data do pedido: 28/09/2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 26/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 
 
 
 

VISA SIGNATURE 

11ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

61 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003151/2016/ME/MP 

Marca: CICLUM  

Classe: 05 

Titular: STADA Arzneimittel AG 

Data do pedido: 01/07/2016 

Publicação: 9ºBPI 

Data de Concessão: 02/06/2017 

País de Origem: Alemanha 

CICLUM 

N.º Pedido: 00003271/2016/MN/MP 

Marca: Mestres das Ribeir as 

Classe: 33 

Titular: STEAM 95, LIMITADA 

Data do pedido: 01/12/2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 17/07/2017 

País de Origem: Cabo Verde 
 

N.º Registo 00003104/2016/ME/MP&S 

Marca: M-Merck 

Classe: 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 16, 

17, 29, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 44 

Titular: MERCK KGaA- Sociedade 

Alemã Comandita por acções 

Data do pedido: 07/04/2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 02/06/2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 
 
 

 

N.º Registo 00003140/2016/ME/MP 

Marca: MICROSOFT 

Classe: 09 

Titular: MICROSOFT CORPORATI-

ON 

Data do pedido: 09/06/2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 02/06//2017 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

 
 
 
 

MICROSOFT 

 
 

N.º Registo: 00002933/2015/ME/MP&S 

Marca: i CREDITINFO 

Classe: 16, 35, 36, 38, 41, 42 

Titular: CIG MALTA LTD 

Data do pedido: 15/09/2015 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: Malta 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003076/2016/ME/MP&S 

Marca: MERCK  

Classe:01;02;03;05;07;09;10;11; 

16;17;29;30;32;35;40;41;42;44; 

Titular: MERCK KGaA- Sociedade Alemã 

Comandita por acções 

Data do pedido: 07/04/2016 

Publicação: 8ºBPI 

 Data de Concessão: 05/06/2017 

 País de Origem: Alemanha 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003205/2016/ME/MP 

Marca: DAKO 

Classe: 07 

Titular: CONTROLADORA MABE, 

S.A. DE C.V. 

Data do pedido: 12/10/2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 18/05/2017 

País de Origem: México 

DAKO 

N.º Registo: 00003108/2016/MN/MS 

Marca: Águas de Ponta Preta  

Classe: 20/04/2016 

Titular: Águas de Ponta Preta, Lda  

Data do pedido: 20/04/2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 12/05/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003354/2017/MN/MS 

Marca: CINT - CENTRO INTERPRE-

TATIVO DE CABO VERDE 

Classe: 35, 41, 42, 43 

Titular: CULTUR - CULTURA. TURIS-

MO. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE UNI-

PESSOAL, LDA 

Data do pedido: 29/03/2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 19/06/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003349/2011/ME/MP&S 

Marca: NETFLIX 

Classe: 09, 35, 38, 45 

Titular: Netflix, Inc. 

Data do pedido: 21/02/2011 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 13/06/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 

 
 

NETFLIX 

 
 

N.º Registo: 00003353/2017/MN/MS 

Marca: RCI - REDE DE CENTROS INTER-

PRETATIVOS DE CABO VERDE 

Classe: 35, 41, 42, 43 

Titular: CULTUR - CULTURA. TURISMO. 

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA 

Data do pedido: 29/03/2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 19/06/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 

 
 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CONCESSÃO TÍTULOS  

 LOGÓTIPOS 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Pedido: 00003236/2016 

Logótipo: NOSI  

Titular: NÚCLEO OPERACIONAL 

DA SOCIEDADE DE INFORMACAO, 

ENTIDADE PUBLICA EMPRESARIAL 

- NOSI, E.P.E. 

Data do pedido: 27/10/2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 06/07/2017 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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 

 338  

REDE RECORD DE TELEVISÃO – CABO 

VERDE S.A.  

 

HÁBITOS E COSTUMES  

 

Programa de televisão  

 

DVD  

27/03/2017  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

340  

REDE RECORD DE TELEVISÃO – CABO 

VERDE S.A.  

 

PERSONAL NA BU CASA  

 

Programa de televisão  

 

DVD  

27/03/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

347  

Lucineide Celisa G. Da Silva  

 

Mágua pa Ké  

 

 

Música  

 

Papel  

17/04/2017  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

339  

REDE RECORD DE TELEVISÃO – CABO 

VERDE S.A.  

 

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO  

 

Programa de televisão  

 

DVD  

27/03/2017  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

 

Data do pedido 

0348  

VIRGINIA VAZ DA MOURA  

 

Home que home ca ta dadje na mudjer  

 

 Música  

 

Papel  

 

12/04/2017  

0349  

LUCINEIDE CELISA GONÇALVES DA 

SILVA  

Oto opçom  

 

Música  

 

Papel  

 

 

17/04/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0317  

Saleh Anselmo Carvalho Varela  

 

Festival de Talento: Talento School  

 

Projeto  

 

Papel  

21/11/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0337  

REDE RECORD DE TELEVISÃO – CABO 

VERDE S.A.  

 

BU SABIA  

 

Programa de televisão  

 

DVD  

27/03/2017  

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Titular de Direito  

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0352  

Virgínia Vaz da Moura  

 

Ami tchomabu bu Cá Responden  

 

 

 Música  

 

Papel  

12/04/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0355  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Publica Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Sistema Nacional de Identificação e Autenti-

cação Civil, SNIAC  

Software – Sistema informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0356  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Licenciamento Atividade Turística  

 

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0354  

António Correia e Silva, Zelinda Cohen  

 

SANDYMAR Lda.  

 

Cabo Verde – Caminhos de Darwin na Ilha de 

Santiago  

Brochura  

 

Papel  

17/05/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0357  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Sistema de Informação da Gestão Orçamental 

e Financeira - SIGOF  

Software – Sistema Informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

0358  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Sistema de Informação de Saúde  

 

Software – Sistema Informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0350  

AURIZA VIEIRA MONTEIRO  

 

Prisioneiros - Tráfico Humano  

 

Livro  

 

Cartão de Memoria (USB)  

 

18/04/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0351  

REDE RECORD DE TELEVISÃO - CABO 

VERDE, SA  

Record Shopping  

 

Obra Audiovisual / Televisiva  

 

DVD  

 05/05/2017  

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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 

 0361  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Sistema Registo, Notariado e Identificação  

Software – Sistema Informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0363  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Empresa no Dia ´ 

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0364  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Katen Sistema  

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0362  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

MGestão  

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0365  

Zicilene Cibel M. Dos Santos  

 

 

Os Principais Estilos Musicais  

Livro  

 

Cartão de memória  

25/05/2017  

0366  

Filomeno C. F Monteiro  

 

 

Baka Ku ka Tem Rabu  

Música  

 

CD  

22/05/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0359  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Carta Social  

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0360  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Recursos Humanos  

Software – Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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 

 0369  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

BASE DE DADOS LEGISLAÇÃO DA 

ÁREA FARMACÊUTICA E ALIMENTAR 

Software—Plataforma informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0371  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

Cadastro Único de Beneficiários á Habitação 

de Interesse Social (CUBHIS) 

Software—Sistema informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0372  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Sistema de Gestão e Atribuição de Equipa-

mentos (SGAE) 

Software—Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0370  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

SISTEMA INTEGRADO DE MONITORIZA-

ÇÃO DO MERCADO FARMACÊUTICO 

(SIMFAR) 

Software—Plataforma informática 

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0373  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Integrated Government Resources Planning 

(IGRP)  

Software—ferramenta informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

0374  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

 

Sistema de Informação e Processamento de 

Resultados Eleitorais (SIPRE) 

Software—Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0367  

Núcleo Operacional da Sociedade de Infor-

mação, Entidade Pública Empresarial, NOSI 

E. P.E 

 

PORTON DI NOS ILHA  

Plataforma Informática  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0368  

Núcleo Operacional da Sociedade de Informa-

ção, Entidade Pública Empresarial, NOSI E. 

P.E 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL 

(SIM) 

Software—Sistema Informático  

 

Papel e CD  

26/10/2016  

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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 

0377  

PARALLAX PRODUCOES, LDA  

 

Buska Santo - Banda Sonora  

 

Música  

 

CD  

05-12-2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0379  

MARINO CORREIA RAMOS DE PINA  

 

 

Amor pa Cabo Verde  

Música  

 

 

Papel  

19-06-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0380  

CV TRANSPORTE E TURISMO, LDA  

 

 

CV TRANSPORT & TOURISM  

Projecto  

 

 

Papel e Pen Drive 

15-06-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0378  

Rui Fortes e Adilson Gomes  

 

SISTEMA DE DEFESA PESSOAL OPERA-

TIVA CABOVERDIANA (SIDPOP-CV) 

 

Videograma/Audiovisual  

 

DVD  

02-06-2017  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0381  

Iko Paulo Évora Ceuninck  

 

STORIAS D´UN SIDADON ATLAN-

TIKU PARTI 2  

Livro 

 

Papel 

 

14/06/2017  

0382  

Marino Correia Ramos de Pina  

 

PALA 

 

MÚSICA 

 

Papel 

 

19/06/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0375  

MARIA LUÍSA LOPES SANCHES  

 

CONHECER CABO VERDE - A GASTRO-

NOMIA: PRINCIPAIS PRATOS TRADICI-

ONAIS, ENTRADAS E APERITIVOS 

 Livro  

 

Cartão de Memoria (USB) 

26-05-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0376  

Edmilson de Almada da Veiga  

 

Kretxeu  

 

 Música  

 

CD  

05/06/2017  

11ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0383 

Marino Correia Ramos de Pina  

 

MAL KA TA PAGA KU MAL  

 

Música 

 

Papel 

19/06/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0384 

Marino Correia Ramos de Pina  

 

Ka tem Perfeisão  

 

Música  

 

Papel  

19/06/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0385  

Admilson Jorge Ramos Almeida  

 

O Estado Panóctico  

 

Música  

 

Papel  

28/06/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0387  

Aderson Carlos Duarte Soares  

 

Projecto Devil & Angel 

 

Projecto 

 

Papel e CD 

08/05/2017  

11ºBPI


