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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,  

 

 

É com uma grande satisfação que assumimos redigir esta pequena “Nota de Abertura” e, desejar-vos uma boa consulta desta nova edição do BPI – 

Boletim da Propriedade Intelectual, que já vai na sua 12ª edição, isto é, o marco maior para a nossa equipa, por ser a 10ª edição do mesmo, em três 

(3) anos de funcionamento do IGQPI.  

 

No entanto, não nos damos como satisfeitos, apesar deste grande feito, sabendo que a nossa pretensão é a de publicarmos mensalmente uma nova 

edição do BPI, de forma a corresponder às vossas expectativas, em particular dar respostas às vossas demandas e às incumbidas pela própria nature-

za da matéria da PI, em termos da celeridade temporal de tramitação processual, de forma a permitir a atribuição dos direitos tempestivamente. Por 

outro lado, esta avidez, não depende somente da nossa parte, uma vez que depende essencialmente dos próprios requerentes em termos de cumpri-

mento oportuno das pendências que lhes cabe. 

 

Assim, tendo em conta que uma das atribuições do IGQPI, enquanto organismo coordenador do Sistema Nacional da Propriedade Intelectual é de 

assegurar a atribuição e proteção dos direitos de propriedade industrial, de autor e conexos tendo sempre em vista o reforço da lealdade da concor-

rência e o combate à usurpação, pirataria e contrafação, colaborando com as entidades nacionais e internacionais no domínio das atividades relati-

vas aos ilícitos contra a propriedade intelectual, o nosso objetivo maior continua a ser sempre a melhoria da qualidade dos nossos serviços tendo em 

vista a satisfação dos nossos utentes dando assim respostas adequadas às suas solicitações e necessidades. 

 

Terminamos assim, deixando-vos um reconhecimento e agradecimento pela confiança em nós depositada e desejando-vos votos de uma boa consul-

ta. 

 

 

Bem-haja a Propriedade Intelectual,  

 

A equipe 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”. 

12ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDOS DE REGISTO  
LOGÓTIPOS 
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00003406/2017  

INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA 

(INSP)  

Cabo Verde  

Cidade da Praia, Largo do Desastre de Assistência, Chã 

de Areia  

30/05/2017  

00003443/2017  

FASHION BEACH LDA  

Cabo Verde  

 

Praia António Sousa, Santa Maria, Ilha do Sal - Cabo 

Verde  

24-07-2017  

00003449/2017  

Federação Caboverdiana de Agropecuária e Pesca 

(FCAP)  

Cabo Verde  

Santa Catarina, Cidade de Assomada, Santiago  

31/07/2017  

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 

 

00003450/2017  

Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)  

 

Cabo Verde  

Avenida Amílcar Cabral, nº 65, Praia-Santiago, Cabo 

Verde 

03/07/2017  

0000 3454/2017  

Casa do Cidadão  

Cabo Verde  

Avenida Amílcar Cabral nº 03, Calçada Diogo Gomes 

– Plateau  

14/07/2017  

Logótipo nº 

Requerente 

País de Origem 

Residência 

 

Data do pedido 

 

Reivindicação de cores: Azul e Branco. 
Reivindicação de cores: Azul e Branco. 

Reivindicação de cores: Laranja CMYK 0/60/100/0, Preto CMYK 

0/0/0/100, Cinzento CMYK 0/0/0/35 

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003504/2017  

Orgãos Power Sport, Sociedade Unipessoal, Lda.  

 

Cabo Verde  

São Lourenço dos Órgãos – João Teves, Ilha de Santia-

go, Cabo Verde.  

08/09/2017  

 Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

00003529/2017  

 

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

Cabo Verde  

 

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA 

 

13-10-2017  
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00003530/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

00003531/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

00003535/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS  

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

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 

 

00003536/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS  

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

00003537/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS  

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

Logótipo nº 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

Logótipo nº 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

00003538/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

 

Cabo Verde 

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

 Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

00003539/2017  

 

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS  

Cabo Verde  

 

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

 

13-10-2017  
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00003540/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

00003541/2017  

MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS 

CRIATIVAS 

 

Cabo Verde  

Palácio do Governo, Várzea - Cidade da PRAIA  

13-10-2017  

Logótipo nº 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

Requerente 

 

 

País de Origem 

Residência 

Data do pedido 

 

12ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10 

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 

00002046/2013/ME/MS  
 
35, 37  
 
PRECISION FRANCHISING LLC  
 
Estados Unidos da América  
 
748 Miller Drive, S.E., Leesburg, VA 20165, United 
States of America.  
 
Comercial  
24/01/2013  
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Serviços de franchising. CLASSE 37: Afinação de veículos 
automóveis, serviços de lubrificação, reparação e manutenção; reparação e 
manutenção de pneus, controlo da temperatura de automóveis e sistemas de 
iluminação. 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002548/2014/ME/MS ´ 
 
45  
 
INTEL CORPORATION  
 
Estados Unidos da América  
 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Califór-
nia, 95052-8119, United States of America. 
 
Comercial e Industrial 
02/02/2010  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002768/2015/ME/MP&S  
01, 06, 07, 09, 11, 12, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 
e 45  
 
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY  
 
FRANÇA  
 
Tour CB2116, Place de I´Iris, 92040 Paris La Defense 
CEDEX, France. 
 
Comercial & Industrial  
26/05/2015  
Abaixo Listado 

PRECISION TUNE AUTO CARE 
INTEL 

CLASSE 45: Produtos: Serviços de segurança; serviços de segurança para a 
protecção de bens e pessoas; serviços pessoais e sociais prestados por tercei-
ros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos; consultadoria em 
matéria de segurança; monitorização de sistemas de segurança; serviços de 
segurança em eventos públicos; serviços de segurança para edifícios; avalia-
ção de riscos em matéria de segurança; abertura de fechaduras de segurança; 
serviços de inspeção de segurança para terceiros; serviços de assessoria em 
matéria de segurança; monitorização de alarmes antirroubo e de segurança; 
serviços de protecção, salvamento, segurança e execução da lei; autorização 
de segurança para a preparação de cartões de identificação. 

 (Classe 01) Composições químicas para tratar água e líquidos e/ou resíduos 
sólidos, nomeadamente floculantes, coagulantes, polieletrólitos, reagentes e 
semelhantes; químicos e aditivos para condicionamento de água, nomeada-
mente biocidas, detergentes biológicos, preparações anti-corrosivas, amacia-
dores, agentes químicos para o condicionamento de água da caldeira, tanques 
de metal, aparelhos e instalações para o aquecimento, refrigeração, arrefeci-
mento e fins de fornecimento de água, condensadores de calor e outras insta-
lações que englobam tubos e canalizações. Preparações de condicionamento 
do solo orgânicas, derivadas do tratamento e purificação de água e resíduos 
líquidos, para fins de fertilização do solo; compostos e meios de cultivo 
produzidos por processos de tratamento realizados em plantas para o trata-
mento de resíduos líquidos e sólidos e/ou em plantas para a purificação de 
água residual urbana ou industrial. Preparações oxidantes para a purificação, 
esterilização e desinfeção de líquidos, em particular, para o tratamento de 
água e preservação de alimentos. Químicos utilizados na indústria ou como 
parte dos processos de fabrico industrial. (Classe 6) Metais comuns e suas 
ligas; materiais de construção de metal; edifícios transportáveis de metal; 
materiais de metal para linhas férreas; cabos e fios não elétricos de metais 
comuns; ferragens, pequenos itens de hardware de metal; canos e tubos de 
metal; cofres; minérios; edifícios de metal; andaimes de metal; caixas de 
metal comum; recipientes de metal; recipientes de embalagens de metal; 
recipientes de metal para transporte; tanques de metal. (Classe 7) Máquina 
para utilização no processamento de água, máquinas para a filtragem de 
água, em particular através de diafragmas, permutadores de iões, reatores 
biológicos e misturadores; máquinas para injetar reagentes químicos ou físi-
cos para o tratamento de água ou resíduos. Máquinas, aparelhos e dispositi-
vos para fins de fornecimento de água; bombas, válvulas e outras máquinas 
para o armazenamento e distribuição de água para utilização doméstica, 
incluindo água potável, água residual, águas pluviais e águas de irrigadores; 
irrigação, pulverização e máquinas de engarrafamento. Máquinas e instala-
ções para o processamento físico-químico ou biológico, desidratação, centri-
fugação, prensagem e propagação de resíduos líquidos, semilíquidos  

e sólidos, em particular lamas derivadas do tratamento de água; máquinas 
para a secagem de resíduos e lamas de depuração. Máquinas móveis ou fixas 
para o tratamento de água e tratamento de resíduos. Máquinas para a separa-
ção automática de resíduos, em particular resíduos e embalagens domésticas; 
máquinas de embalamento e retirada de embalagens de resíduos; aparelhos 
para a limpeza por aspiração de resíduos. (Classe 9) Aparelhos de dosagem 
para reagentes químicos e biológicos e físico-químicos; controladores pro-
gramáveis para medir, monitorizar e controlar os parâmetros de qualidade da 
água, software informático para analisar e controlar os parâmetros de quali-
dade da água e resíduos; aparelhos e instrumentos de medição e verificação 
para o fornecimento de água e fins de tratamento. Aparelhos e instrumentos 
de medição e verificação para monitorizar o consumo de energia e fluidos. 
Transportadores de dados mecânicos, eletrónicos, magnéticos e/ou óticos 
para medir e registar os fluidos, incluindo água, gás e eletricidade, para a 
finalidade de fornecer e monitorizar o consumo do supracitado. Aparelhos e 
instalações informáticos programáveis para a monitorização remota, gestão 
remota e controlo remoto, utilizando a rede de comutação automática ou 
linhas especializadas ou ligações de rádio para o controlo das instalações 
previstas para o processamento, fornecimento e recolha de água potável, 
águas resíduos e águas industriais. Aparelhos e instalações para a medição 
remota, gestão remota e controlo remoto, utilizando a rede de comutação 
automática ou linhas especializadas ou ligações de rádio para a medição e 
controlo de fluidos, incluindo água, gás e eletricidade para a finalidade de 
fornecer e monitorizar o consumo do supracitado. Software informático para 
monitorizar as redes de fornecimento e recolha para água potável e água 
residual. Software informático para a gestão e análise de consumo de energia 
e fluido (programas gravados); hardware informático para simular as funções 
das plantas para a potabilização ou saneamento de água industrial e munici-
pal; hardware e software informático, bases de dados e computadores para 
controlar, regular, modelar e gerir as plantas de potabilização e saneamento. 
Aparelhos e instrumentos científicos (não para fins médicos) para a otimiza-
ção de emissões de dióxido de carbono associadas à operação de um central 
de tratamento de água, com a gestão dos recursos hídricos, com a recolha e 
tratamento de resíduos e com o tratamento do ar. Aparelhos e instrumentos 
elétricos para gerar ozono a partir dos gases, incluindo oxigénio ou ar; peças 
para os aparelhos supracitados. Aparelhos elétricos para monitorizar e verifi-
car a qualidade da água do mar. Aparelhos e instrumentos para a análise 
química e bacteriológica (não para fins médicos). Software informático para 
estabelecer sistemas de fixação de preços da água. Aparelhos de medição e 
verificação para detetar fugas na canalização, canos de ramais e tanques de 
armazenamento de água. (Classe 11) Instalações para a geração de vapor, 
produção de eletricidade e fins de incineração de resíduos; aparelhos e insta-
lações para o tratamento e distribuição de água ou líquidos; aparelhos e equi-
pamento para a clarificação, filtragem física e físico-química, amaciamento, 
desionização e desmineralização em permutadores de iões de água ou líqui-
dos; equipamento e acessórios para tratar água ou líquidos em diafragmas 
(ultra-filtragem, nano-filtragem e hiper-filtragem ou osmose inversa); filtros 
de cartuchos de metal ou têxtil, filtros de areia, filtros de carbono ativado ou 
filtros utilizando qualquer outro material granular.  
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Instalações para a remoção de ferro e manganésio e remoção biológica de nitratos da água. Aparelhos e instalações para a desinfeção e esterilização de 
fluidos sob a forma líquida e gasosa utilizando radiação ultra-violeta e outros tipos de radiação. Instalações para o tratamento de materiais orgânicos com 
base em plantas e/ou animais, de origem urbana ou industrial (em particular, resíduos de espaços verdes, lamas de plantas para o tratamento de efluentes e 
de resíduos líquidos e sólidos e/ou de plantas para a purificação de águas residuais domésticas ou industriais). Instalações de aquecimento de água, instala-
ções para a dessalinização de água do mar, aparelhos e instalações para o tratamento de água e efluentes da indústria química e agro-alimentar, instalações 
e aparelhos para o tratamento e reciclagem de efluentes; aparelhos para a geração de vapor, destilação, cristalização e secagem, permutadores de calor, 
aparelhos de aquecimento do ar, secadores de ar, aparelhos de ar quente; aparelhos e instalações para o tratamento e reclamação de resíduos industriais, 
domésticos, hospitalares e especiais. Aparelhos para o tratamento de água ou líquidos, nomeadamente aparelhos de assentamento, instalações de esteriliza-
ção, humidificadores de ar, coalescedores e misturadores. Aparelhos para o tratamento do ar, nomeadamente para a desodorização e purificação. Instala-
ções e equipamento móveis ou fixos para o tratamento de água e tratamento de resíduos. (Classe 12) Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou 
água; carros de movimentação, carros de descarga, camiões automotores, veículos a reboque. (Classe 19) Tubos de água não de metal, cimento industrial 
para utilização em obras de engenharia civil, tubos de fornecimento de água e redes de esgotos; vidro de isolamento para fins de construção, edifícios não 
de metal, nomeadamente canalizações de óleo, canalizações de gás, postes, não de metal, para linhas de energia elétrica; materiais de construção (não metá-
licos), edifícios não de metal, em particular edifícios transportáveis não metálicos, tubos rígidos não metálicos para construção, asfalto, breu e betume, 
cimento, cal, ardósia, argila, materiais de reforço, não de metal, para a construção, lastro de tijolo, madeira de construção, tijolos, revestimentos, mármore, 
escadas não de metal, janelas não de metal, portas não de metal, coberturas de telhados não de metal, persianas não de metal, sinais não luminosos e não 
mecânicos, não de metal, para estradas, calhas, materiais para fazer e revestir estradas, blocos de pavimentação luminosos, material aglutinante para a repa-
ração de estradas, alcatrão, faixas de alcatrão para construção, barreiras de colisão, não de metal, para estradas, grânulos de vidro para marcação de estra-
das, chapas de marcação de estradas e faixas de material sintético, cascalho, agregados. (Classe 35) Prestar assistência a empresas comerciais ou industriais 
na conduta dos seus negócios; questões comerciais, gestão comercial e consultoria, planeamento comercial, assuntos e estudos comerciais; estudos de mer-
cado; publicidade endereçada; organização de exposições para fins comerciais ou de publicidade; promoção de publicidades de competições desportivas e 
artísticas; organização e realização de feiras comerciais, relações públicas, contabilidade, faturação, especialistas em eficiência, agências de emprego, audi-
toria, arranjar subscrições de jornais para outras pessoas, serviços de recorte de notícias, serviços de relocação para empresas, escrita de textos publicitá-
rios, investigação de mercado, previsão económica, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informática, recrutamento de pessoal, análise dos preços 
de custo, reprodução de documentos, compilação de informações em bases de dados informáticas, informações comerciais e conselhos para os consumido-
res. Gestão administrativa de websites e sites de intranet relativos à gestão e monitorização do consumo de energia e fluidos para um imóvel. Organização 
logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e tratamento de todos os tipos de resíduos municipais ou industriais, nomeadamente a gestão 
de ficheiros informática, dados de informações e compilação das informações supracitadas em bases de dados informáticas; fornecer informações comerci-
ais e de publicidade aos utilizadores; garantir a certificação e conformidade dos serviços supracitados em termos de Garantia da Qualidade, nomeadamente 
o controlo da qualidade. Configuração e gestão dos ficheiros de utilizadores em associação aos serviços para a recolha, transporte, armazenamento, distri-
buição e reclamação de todos os tipos de resíduos domésticos e/ou industriais. Promoção de vendas, para outras pessoas, relativamente à embalagem ou 
equipamento autorizado para a recolha de resíduos de instalações médicas. Processamento administrativo de ordens de compra; organização de compras 
coletivas, nomeadamente a aquisição para outros; aquisição de contratos de compra e venda para outros. (Classe 36) Seguros; assuntos financeiros; assun-
tos monetários; assuntos imobiliários; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; financiamento; análise financeira; fundos mútuos e investimentos de capi-
tal; consultoria financeira; avaliação financeira (seguros, bancos, imóveis); investimentos de fundos. (Classe 37) Reparação e manutenção de aparelhos 
para o tratamento de fluidos e líquidos; assistência e manutenção de sistema de canalizações, renovação de canais de água ou canos de fornecimento de 
água, construção de sistemas de esgotos, coletores de águas residuais, instalações de descontaminação de águas pluviais e instalações de proteção de inun-
dações, renovação de estações de bombagem, desenvolvimento de instalações existentes com vista a melhorar a segurança e qualidade do fornecimento de 
água, construção de centrais de tratamento de água (para agua potável, águas residuais urbanas e industriais, águas pluviais); criação de tubos de água e 
unidades de tratamento de água, perfuração de poços, construção, instalação e reparação de dispositivos de irrigação; renovação e manutenção de edifícios 
e propriedades, renovação de locais, edifícios e armazéns, desenvolvimento de propriedades; restauro e renovação de locais deteriorados (limpeza e recons-
trução); manutenção ou limpeza de edifícios, instalações e superfícies (limpeza de superfícies exteriores de edifícios); desinfeção, exterminação de ratos e 
fumigação; limpeza de edifícios, edifícios urbanos, trabalhos de arte, estruturas subterrâneas, instalações rodoviárias, instalações e locais industriais 
(limpeza de superfícies internas e externas), limpeza de tubos de água e instalações industriais, limpeza de alta pressão de estruturas subterrâneas, limpeza 
de estradas; conservação e manutenção de estruturas, edifícios, estradas e instalações urbanas; reparação e manutenção de instalações, aparelhos, centros e 
unidades para o armazenamento de resíduos e lixo, e centros, instalações, aparelhos e unidades para a reciclagem, tratamento, reclamação e destruição de 
resíduos e lixo; construção de instalações, centros e unidades para o armazenamento de resíduos e lixo, e centros, instalações e unidades para a reciclagem, 
tratamento, reclamação e destruição de resíduos e lixo; limpeza de resíduos e lixo, manutenção e renovação de sistemas de saneamento industriais e urba-
nos; renovação de sistemas de saneamento industriais e urbanos. (Classe 38) Telecomunicações; fornecer informações de telecomunicações; comunicações 
por terminais de computador ou redes de fibra ótica; transmissão de rádio ou telefone; publicidade eletrónica (telecomunicações); fornecer ligações de 
telecomunicações a uma rede informática global; aluguer de equipamento de telecomunicações; teleconferências; correio eletrónico; aluguer de tempo de 
acesso a redes de computadores globais. Comunicações de rádio entre aparelhos de medição de fluidos e um recetor central transmitindo informações para 
uma base de dados. Transmissão de informações relativas ao consumo, monitorização, localização e estabelecimento do preço através de comunicações de 
rádio a partir de aparelhos de medição para uma base de dados central. Fornecer informações sobre a gestão da recolha, transporte e tratamento de resíduos 
de instalações médicas. Comunicações por terminais de computadores, gestão de ficheiros computorizada e fornecer o acesso a bases de dados relativa-
mente à gestão de resíduos de instalações médicas. Disseminação (transmissão) de anúncios e alertas ao público em associação à segurança. (Classe 39) 
Fornecimento de água, distribuição de água, recolha de resíduos hídricos urbanos ou industriais e lamas; recolha, transporte, separação, descarga e armaze-
namento de materiais valiosos ou resíduos urbanos, industriais e radioativos, sólidos ou líquidos, lubrificantes industriais e papel para uso no escritório; 
recolha, transporte, agrupamento, separação, identificação, embalagem e reembalagem (armazenamento) de todos os tipos de resíduos, em particular resí-
duos urbanos, domésticos e industriais, resíduos industriais normais e especiais, e resíduos sólidos e líquidos hospitalares, agrícolas, hortícolas, florestais e 
perigosos; descarga e armazenamento de materiais valiosos, resíduos e bens perigosos ou perecíveis; armazenamento de resíduos em aterros; transporte, 
embalagem e armazenamento de adubos, preparações de condicionamento do solo orgânico, compostos e meios de cultivo. (Classe 40) Tratamento e pro-
cessamento de resíduos produzidos por indivíduos, grupos e empresas (públicas ou privadas), resíduos normais, resíduos especiais, resíduos sólidos, líqui-
dos e perigosos e fornecimento de informações relativas ao supracitado; purificação e regeneração de resíduos; reciclagem de lixo e resíduos, compostos de 
lixo e resíduos; reclamação (tratamento de materiais) de resíduos industriais, domésticos e hospitalares, resíduos normais e especiais e resíduos de grupos e 
empresas (públicas ou privadas), reclamação de lixo e resíduos (tratamento de materiais) para a utilização de energia e biológica; descontaminação do solo; 
reabilitação de terra e locais deteriorados (descontaminação); destruição de lixo e resíduos, incineração de lixo e resíduos, eliminação de resíduos tóxicos 
industriais e resíduos não tóxicos industriais, domésticos, hospitalares, normais e especiais; tratamento de água, tratamento de água por introdução de rea-
gentes, em particular em água para consumo humano ou animal e em água para utilização industrial, saneamento e tratamento de água residual industrial, 
produção de água; tratamento de materiais, nomeadamente resíduos e detritos derivados do tratamento de água; transformação de produtos agrícolas de 
origem vegetal ou animal para fazer adubo, compostos e meios de cultivo.Classe 41) Educação; prestação de formação; entretenimento; atividades despor-
tivas e culturais; fornecer informações relativas ao entretenimento ou educação; publicação de livros; produção de filmes em cassetes; organização de com-
petições (educação ou entretenimento); organização e realização de colóquios, conferências ou congressos; organização de exposições para fins culturais 
ou educativos; publicação eletrónica de livros e revistas online; edição eletrónica assistida por computador.(Classe 42) Controlo da qualidade de água, 
investigação científica e industrial relativa à protecção ambiental, investigação laboratorial nos setores da água, tratamento da água e purificação da água, 
análise química, investigação química, consultoria profissional, estudos de projetos técnicos, investigação e engenharia (não para construção) nos setores 
da água e tratamento da água, investigações relativas ao tratamento de água e efluentes, investigações laboratoriais relativas ao tratamento de resíduos 
industriais, domésticos, hospitalares e especiais, lixo, lamas e cinzas, reclamação de resíduos industriais, domésticos, hospitalares e especiais, investigação 
bacteriológica, investigações relativas a resíduos industriais, domésticos, hospitalares e especiais, lamas e cinzas de unidades urbanas e industriais, progra-
mação informática, serviços informáticos, nomeadamente o desenvolvimento, conceção e atualização de software informático e pacotes de software infor-
mático, aconselhamento e consultoria técnica relativa à investigação e desenvolvimento de novos produtos no setor da tecnologia das informações, aluguer  
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de computadores, conceção de sistemas informáticos e sistemas de telecomunicações, investigação científica e industrial para a avaliação do desempenho e 
desenvolvimento em associação aos processos físico-químicos de tratamento de água e bens relacionados; estudos científicos e técnicos para a avaliação do 
desempenho e desenvolvimento em associação à operação de instalações para o tratamento de água industrial ou potável, tratamento de águas residuais, 
águas domésticas ou águas industriais e tratamento de fluidos e lamas físico-químicas ou biológicas; auditorias técnicas (investigações) relativas aos proces-
sos e equipamento supracitados e todos os outros tipos de tratamento de fluidos, incluindo em associação a processos industrias; serviços de centros de in-
vestigação técnica, em associação à recolha, transporte, tratamento, limpeza, armazenamento, saneamento, reclamação e eliminação de resíduos e lixo; in-
vestigação no campo de resíduos e lixo; investigação científica e industrial relativamente à proteção ambiental para a recolha, transporte, tratamento, limpe-
za, armazenamento e reclamação de resíduos e lixo; engenharia, estudos de projetos técnicos, engenharia em associação à conceção e construção de centros 
industriais e urbanos e unidades para a recolha, separação, armazenamento, tratamento, reclamação e destruição de resíduos e lixo; prevenção de poluição 
do ar, águas e ruído; consultoria sobre a proteção ambiental, planeamento no setor do desenvolvimento urbano, industrialização e desenvolvimento de recur-
sos naturais, fornecimento de informações relativas à proteção ambiental, estudos (investigação) relativos às implicações económicas, sociais e ambientais 
de atividades para o desenvolvimento urbano, industrialização e operação ou desenvolvimento de recursos naturais, em particular água; análise do solo, 
engenharia nos setores da agricultura, horticultura, viticultura, enxerto de árvores e florestal. Monitorização da qualidade da água, do ar e do solo. Engenha-
ria relativa aos sistemas de informações industriais (automação, verificação, controlo e gestão técnica central, sistemas de tomada de decisões, sistemas de 
gestão de dados operacionais). Estudos de projetos técnicos, análises, avaliações, apreciações, investigação e consultoria técnica nos setores da tecnologia, 
questões marítimas, costeiras e portuárias, energia, desenvolvimento sustentável, o ambiente, clima, meteorologia, gestão de resíduos industriais e domésti-
cos, água, defesa de inundações, hidrogeologia, desenvolvimento de pantanais, transportes públicos, telecomunicações, engenharia civil e engenharia urba-
na. (Classe 45) Serviços de segurança para a proteção de propriedades e indivíduos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se prioridade da marca nº 15 4149 420, efetuado em França, em 19 de Janeiro de 2015. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002770/2015/ME/MP  
 
29, 30  
 
Zott SE & Co. KG  
 
Alemanha  
 
Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, Alemanha  
 
 
Comercial e Industrial  
02/06/2015  
Abaixo Listado 

Milk Tiger 

Classe 29: Leite, lacticínios, nomeadamente leite de consumo, leite fermenta-
do, leitelho, iogurte, iogurte de frutas, iogurtes líquidos, iogurte de chocolate 
ou cacau; bebidas de leite mistas não alcoólicas, kefir, creme, requeijão, 
requeijão com frutas e ervas; sobremesas compostas essencialmente por 
leite; manteiga; queijo e preparações de queijo; leite e pó de soro de leite 
enquanto géneros alimentícios, ambos com ou sem aditivos; pastas para 
barrar (à base de gordura); batidos de leite; soro de leite. Classe 30: Pudins, 
gelados, pós para gelado; produtos de padaria e doces de longa duração, 
especialmente bolos e waffles prontos a comer; bebidas à base de cacau; 
arroz doce. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002793/2015/ME/MS  
 
38 e 41  
 
VIACOM INTERNATIONAL INC.  
 
AMERICANA  
 
1515 Broadway, New York, 10036, Estados Unidos da 
América 
 
Industrial e Comercial  
23/06/15  
Abaixo Listado 

NICKTOONS 

Serviços de radiodifusão e telecomunicações; serviços de transmissão por 
cabo e satélite; serviços de telefonia móvel sem fio; provisão e transmissão de 
upload e download de toques, voz, música, leitor de mp3, gráficos, jogos, 
imagens de vídeo, informações e notícias através de um computador de rede 
global para um dispositivo de comunicação móvel sem fio; comunicações, 
envio e recepção de mensagens de texto e voz entre telemóveis sem fio; servi-
ços de internet, que deve ser entendido como incluindo serviços de comunica-
ção, ou seja, transmissão de gravações de som e audiovisual através da inter-
net; serviços de correio electrónico; serviços de comunicações, ou seja, a 
transferência de mensagens electrónicas para grupos de duas ou mais pessoas 
por meio de um computador em rede global (Classe 38). - Serviços de entre-
tenimento; produção, preparação, exibição, distribuição e locação de progra-
mas de televisão e rádio e de filmes, desenhos animados, gravações de som e 
vídeo independentemente da mídia interactiva, entre as quais a internet; pro-
dução de programas de entretenimento ao vivo, produção de programas de 
televisão para entretenimento; programação de TV com música; publicação 
periódica de livros e revistas; produção e aluguer de materiais educacionais e 
instrutivos; organização, produção e apresentação de eventos para fins educa-
cionais, culturais ou de entretenimento, através da mídia interactiva; organi-
zação, produção e apresentação de competições, concursos, jogos, questioná-
rios, exposições, eventos desportivos, shows, shows de estradas, encenações, 
actuações teatrais, concertos, actuações ao vivo e participação da audiência, 
eventos; organização de jogos interactivos; produção de programas por SMS-
Quiz; todos serviços acima mencionados também prestados através de uma 
rede mundial de computadores e outras (interactiva) redes de comunicação, 
incluindo a Internet (Classe 41). 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002794/2015/ME/MS  
38 e 41  
 
VIACOM INTERNATIONAL INC.  
AMERICANA  
 
1515 Broadway, New York, 10036, Estados Unidos da 
América  
 
Industrial e Comercial  
23/06/15  
Abaixo Listado 

NICK JR 

Serviços de radiodifusão e telecomunicações; serviços de transmissão por cabo e satélite; serviços de telefonia móvel sem fio; provisão e transmissão de 
upload e download de toques, voz, música, leitor de mp3, gráficos, jogos, imagens de vídeo, informações e notícias através de um computador de rede glo-
bal para um dispositivo de comunicação móvel sem fio; comunicações, envio e recepção de mensagens de texto e voz entre telemóveis sem fio; serviços de 
internet, que deve ser entendido como incluindo serviços de comunicação, ou seja, transmissão de gravações de som e audiovisual através da internet; servi-
ços de correio electrónico; serviços de comunicações, ou seja, a transferência de mensagens electrónicas para grupos de duas ou mais pessoas por meio de 
um computador em rede global (Classe 38).  Serviços de entretenimento; produção, preparação, exibição, distribuição e locação de programas de televisão e 
rádio e de filmes, desenhos animados, gravações de som e vídeo independentemente da mídia interactiva, entre as quais a internet; produção de programas 
de entretenimento ao vivo, produção de programas de televisão para entretenimento; programação de TV com música; publicação periódica de livros e re-
vistas; produção e aluguer de materiais educacionais e instrutivos; organização, produção e apresentação de eventos para fins educacionais, culturais ou de 
entretenimento, através da mídia interactiva; organização, produção e apresentação de competições, concursos, jogos, questionários, exposições, eventos 
desportivos, shows, shows de estradas, encenações, actuações teatrais, concertos, actuações ao vivo e participação da audiência, eventos; organização de 
jogos interactivos; produção de programas por SMS-Quiz; todos serviços acima mencionados também prestados através de uma rede mundial de computa-
dores e outras (interactiva) redes de comunicação, incluindo a Internet (Classe 41). 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00002885/2015/ME/MP  
 
29  
 
M Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimentos  
 
Brasil  
 
Rodovia BR 116, Km18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil  
 
 
Industrial e Comercial  
 
05/11/2015  
 
classe 29: Gorduras Comestíveis, Manteiga, Margarina.  

Revindicação de Cor: reivindica as cores dourado, amarelo, azul e cas-

tanho. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002887/2015/ME/MP  
 
29  
 
M Dias Branco S.A. Industria e comércio de Alimen-
tos.  
 
Brasil  
Rodovia BR 116, km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil.  
 
 
Comercial e Industrial  
05/11/2015  
Gorduras comestíveis, Manteiga, Margarina. (Classe 
29). 

Reivindicação de cor: r eivindica-se as cores vermelho e verde. 

Reivindicação prioridade: Reivindica-se a prioridade da marca brasileira 
nº 906454573 de 02/07/2013 

  

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 

00002894/2015/ME/MP  
 
29  
 
M Dias Branco S.A. Industria e Comércio de Alimen-
tos, S.A.  
 
Brasil  
Rodovia BR 116, km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil.  
 
 
Comercial e Industrial  
05/11/2015  
Classe 29: Gorduras comestíveis, Manteiga, Margarina.  

00002897/2015/ME/MP  
 
29  
 
M Dias Branco S.A. Industria e comércio de Alimentos  
 
Brasil  
 
Rodovia BR 116, Km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil  
 
 
Industrial e Comercial  
05/11/2015  
Classe 29: Gorduras comestíveis, Manteiga e Margarina 

Reivindicação cores: Vermelho. 

Reivindicação prioridade: Reivindica-se a prioridade da marca brasileira 
nº 906338786 de 06/06/2013 

Reivindicação de cores: r eivindica-se as cores vermelho e dourado. 

Reivindicação prioridade: Reivindica-se a prioridade da marca brasileira 
nº 906402395 de 20/06/2013 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002904/2015/ME/MS  
42  
 
APPLE INC.  
 
Estados Unidos da América  
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia  95014, Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial  
17/11/2015 
Abaixo Listado 

APPLE MUSIC 

Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção relacionados com os mesmos;  serviços de análises e de pesquisas 
industriais;  programação de computadores;  conceção e desenvolvimento de hardware para computadores e de software;  conceção, desenvolvimento e 
manutenção de software proprietário no domínio do reconhecimento de linguagem natural, de fala, de locutor, de língua, de voz e de impressões vocais;  
aluguer de aparelhos e equipamentos para hardware e software;  consultoria em matéria de hardware e software;  serviços de assistência e consultadoria 
para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações;  fornecimento de informações em linha sobre hardware ou software;  servi-
ços de criação, conceção e manutenção de websites;  hospedagem de websites;  serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), incluindo aloja-
mento de aplicações de software de terceiros;  serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), incluindo software para criação, autoria, distribui-
ção, descarregamento, transmissão, receção, reprodução, edição, extração, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de 
textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, bem como de publicações eletrónicas;  serviços de fornecedor de serviços de aplicações 
(ASP), incluindo software para uso com software de reconhecimento de voz e aplicações de software com sistema de voz;  fornecimento de software não 
descarregável em linha;  fornecimento de motores de busca para obtenção de dados através da Internet e de outras redes de comunicações eletrónicas;  (…) 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002915/2015/ME/MS  
38,41  
 
APPLE INC.  
Estados Unidos da América  
 
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia  95014, Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial  
17/11/ 2015  
Abaixo Listado 

APPLE MUSIC 

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

serviços informáticos, nomeadamente no fornecimento de alimentação personalizada pelo utilizador de notícias, desportos, informações meteorológicas, 
comentários e outra informação, conteúdo de periódicos, blogues e websites bem como outro texto, conteúdos áudio, vídeo e multimédia;  criação de listas 
de informações, sítios e outros recursos em linha, disponíveis em redes informáticas mundiais, para terceiros;  serviços de armazenamento eletrónico de 
dados;  serviços de rede social;  fornecimento de uma website de rede social;  serviços de cartografia e de mapeamento;  serviços de informações, de asses-
soria e de consultadoria, relacionados com os serviços atrás referidos (Classe 42). 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 67228, efetuado na Jamaica em 26 de Maio de 2015. 

Reivindicação das Cores: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 67176, efetuado na Jamaica em 18 de Maio de 2015. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00002944/2015/ME/MS  
36  
 
NEDBANK LIMITED  
 
África do Sul 
 
135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng, República da 
África do Sul  
 
Comercial  
05/11/2015  
 
Abaixo Listado 

NEDBANK 

Reivindicação de pr ior idade: Reivindica-se a prioridade da marca sul-africana nº 2005/20487 de 28.09.2005 

Classe 36: Seguros; negócios financeiros e monetários; serviços bancários; negócios imobiliários.  
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 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003030/2016/ME/MP  
 
09  
 
APPLE INC.  
 
Estados Unidos da América  
 
1 InfiniteLoop, Cupertino, California  95014, Estados 
Unidos da América  
 
 
Industrial e Comercial  
 
19/02/2016  
 
Abaixo Listado 

ICLOUD 

Classe 09: Computadores; hardware para computadores; hardware informático de uso pessoal; computadores de mão; computadores tipo tablet; aparelhos e 
instrumentos de telecomunicações; telefones; telemóveis; dispositivos de comunicação sem fios para transmissão de voz, dados, imagens, áudio, vídeo e 
conteúdos multimédia; aparelhos de comunicação de redes; dispositivos eletrónicos digitais de mão capazes de permitir o acesso à Internet e para o envio, 
receção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio eletrónico e outros dados digitais;dispositivos eletrónicos digitais de uso pessoal capazes de 
permitir o acesso à Internet, para o envio, receção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio eletrónico e outros dados digitais; leitores de livros 
eletrónicos; software para a instalação, configuração, operação ou controlo de computadores, dispositivos móveis, telemóveis, hardware informático de uso 
pessoal, relógios inteligentes, periféricos de computadores, e aparelhos de reprodução de áudio e de vídeo; software para o desenvolvimento de aplicações; 
software para acesso a bases de dados; software para uso no acesso, recuperação, descarregamento, salvaguarda, gestão, organização e sincronização de 
dados, correio eletrónico, documentos, imagens, conteúdos de áudio, de vídeo e multimédia, publicações eletrónicas, ficheiros informáticos e outro softwa-
re informático; software para sincronização de bases de dados; software para a criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extração, codifica-
ção, descodificação, visualização, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens, vídeos e publicações eletrónicas; software e firmware, nome-
adamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para com-
putadores pessoais, portáteis e computadores portáteis de uso pessoal; hardware e software para o fornecimento de comunicações telefónicas integradas 
com redes informáticas mundiais de informações; software destinado à gestão de informações pessoais, software para a gestão de bases de dados, software 
para o reconhecimento de carateres, software para a gestão telefónica, software de correio eletrónico e para a transmissão de mensagens, software de pa-
ging, software para telemóveis; programas de computador para aceder, navegar e pesquisar bases de dados em linha, software para o reencaminhamento de 
mensagens, correio eletrónico na Internet, e/ou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos portáteis ou dispositivos de uso pessoal a partir de 
um repositório de dados localizado em ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; software para a sincronização de dados entre uma estação 
ou um dispositivo remotos e uma estação ou um dispositivo fixos ou remotos; software para a gestão de informação, para o processamento de textos, para 
serviços de correio eletrónico, para o agendamento de reuniões e organização de calendário, para serviços em linha de colaboração e armazenamento de 
documentos, para a visualização e organização de conteúdos audiovisuais, tais como musica, vídeos e fotografias, para a partilha em linha de qualquer tipo 
de conteúdo digital, e para funcionar como um sistema operativo para integrar e agregar aplicações de software e dados em linha para execução numa in-
terface de utilizador único; unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para uso com ecrãs ou monitores externos; conteúdos de áudio, vídeo e multimé-
dia pré-gravados descarregáveis; livros, revistas, periódicos, boletins informativos, jornais, revistas especializadas e outras publicações em formato eletró-
nico e descarregáveis; periféricos adaptados para uso com computadores; periféricos de computadores portáteis de uso pessoal; cabos, monitores, ecrãs, 
teclados, ratos, tapetes para ratos, impressoras, unidades de disco, e unidades de disco rígido para computadores; periféricos para dispositivos móveis; 
aparelhos para o registo e a reprodução de som; aparelhos digitais de gravação e reprodução de áudio e de vídeo; altifalantes; amplificadores e recetores de 
áudio; aparelhos de áudio para veículos; aparelhos para o registo e reconhecimento da voz; auriculares; auscultadores; microfones; televisões; recetores de 
televisão e monitores; descodificadores de televisão; rádios; transmissores e recetores de rádio; sistemas de posicionamento global (aparelhos de GPS); 
instrumentos de navegação; dispositivos para armazenamento de dados; chips de computador; baterias; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, 
estações de acoplamento, interfaces e adaptadores elétricos e eletrónicos para uso com os produtos atrás referidos; capas, sacos e estojos concebidos ou 
moldados para conterem computadores, periféricos de computadores, hardware para computadores, telemóveis, e periféricos de computadores portáteis de 
uso pessoal, dispositivos digitais de mão e de uso pessoal, e leitores de áudio e vídeo; relógios inteligentes. 

 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 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101507.1/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 
Reivindicação de cores: Azul, Preto, Cinzento, Branco e Prateado. 

Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para combustíveis para 
veículos; combustíveis para veículos. 
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 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003274/2016/ME/MP  
 
12  
 
ADAM OPEL AG  
 
Alemanha  
 
BAHNHOFSPLATZ, 65428, RÜSSELSHEIM, ALE-
MANHA  
 
 
Industrial & Comercial  
16-12-2016  
Abaixo Listado 

Classe 12: Veículos, peças para veículos e peças sobressalentes; bicicletas e peças para bicicletas, veículos a motor para crianças, pneus para veículos, bar-
cos, veículos de campismo, veículos eléctricos, carrinhos de golfe, carrinhos para bebés, ciclomotores, motocicletas, "scooters" (veículos), barras de tejadi-
lho (também para esquis e bicicletas), assentos de automóveis (para crianças), encosto de cabeça (para veículos), capas de assento (para veículos), jantes, 
palas para o sol, capas de cinto de segurança para veículos (todos os produtos acima mencionados incluídos nesta classe). 

Reivindicação de Prioridade: reivindica-se a prioridade nº 302016024230.9, feito na Alemanha em 24-08-2016.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003275/2016/ME/MP&S  
16; 35; 39; 43  
BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, S.L.  
 
Espanha  
José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca 
(Baleares), Espanha  
 
Industrial & Comercial  
20/12/2016  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003376/2017/MN/MS  
44  
 
FISIOCLINICA-CODE: CLÍNICA ORTOPÉDICA 
DESPORTIVA ESPECIALIZADA, LDA 
 
Cabo Verde  
 
Terra Branca  
 
 
Comercial  
 
26-04-2017  
 
CLASSE 44: Serviços de fisioterapia e consultas médi-
cas.. 

OCCIDENTAL 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 
bónus, 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; agências 
de reservas de viagens; acompanhamento de viajantes; transporte de passa-
geiros; embalagem e armazenamentos de mercadorias; arranjo de desloca-
ções; serviços de transporte de passageiros; serviços de agências de viagens, 
nomeadamente serviços de reserva e de transporte; agências de viagens; 
serviços para transporte de passageiros; serviço de reserva de viagens forne-
cidas por agências de viagens; serviços de agências para organizações de 
viagens; transporte de passageiros. Classe 43: Acomodação temporária; 
serviços de restaurante de hotel, serviço hoteleiros; alojamento turístico e de 
férias; serviços de catering fornecidos por hotéis; organização de refeições 
em hotéis; serviços de reserva de hotéis. 

Reivindicações de cores: Verde, Branco e Preto. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003404/2017/MN/MS  
42, 45  
 
NUCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE DE 
INFORMAÇÃO, ENTIDADE PÚBLICA EMPRESA-
RIAL - NOSI, E.P.E. 
 
Cabo Verde  
 
Edifício Banco Internacional de Cabo Verde, BICV, 4º 
PISO, AVENIDA CIDADE DE LISBOA, CX Postal 
n.º 620 - Cidade da Praia, Ilha de Santiago - Cabo Ver-
de 
 
Comercial e Industrial  
24-05-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 42: serviços de tecnologias de informação (TI), desenvolvimento; programação e implementação de software; desenvolvimento de hardware; 
serviços de alojamento de sites e software como serviço de aluguer de software, aluguer de hardware e instalações; serviços de consultadoria, aconselha-
mento e informação, serviços de duplicação e conversão de dados, serviços de codificação de dados, testes, autenticação e controlo de qualidade. CLASSE 
45: Serviço jurídico, licenciamento de software. 

Reivindicações de cores: Azul - 80% - #3AA0D9; Cinzento Escuro - 100% - #6D6E71 e Cinzento claro - 80% - #C44CCD4. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003433/2017/MN/MP  
33  
Produção e Comércio de Aguardente - Edmundo, Soci-
edade Unipessoal Lda. 
 
Cabo Verde  
São Lourenço dos Órgãos  
 
Industrial e Comercial  
13/06/2017  
Classe 33: Bebidas alcoólicas (grogue, ponche, licores e 
caipirinha) 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003439/2017/MN/MP  
3 e 5  
 
DiTerra LDA.  
 
CABO VERDE  
FUNDURA, SANTA CATARINA  
 
Comercial e Industrial  
10-07-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para a lava-
gem; preparações para limpar, polir, raspar; sabões, perfumaria para o corpo 
e óleos essenciais, loções. CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, veterinários, 
produtos higiênicos para a medicina, desinfetantes, produtos para a destrui-
ção dos animais nocivos, fungicidas, herbicidas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003440/2017/ME/MP  
33  
CONDADO PORTUCALENSE SOCIEDADE DE 
VINHOS LDA  
 
Portugal  
Estrada Nacional 115-4 entre km 11,4/11,6, Casal da 
Machada, Corredouras 2630 - 318 Arruda dos Vinhos, 
Portugal  
 
Industrial e Comercial  
23/06/2017  
Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cerve-
jas) 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003441/2017/ME/MP  
 29  
 
ORUNA CO-OPERATIVE LIMITED  
 
IRLANDA  
Grattan House, lower Mount Street, Dublin 2, Ireland  
 
Industrial & Comercial  
18-07-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 29: Produtos lácteos (para alimentação); Leite, leite desnatado, 
manteiga de leite, leite azedo, creme comestível, especialmente em forma 
líquida, condensada, congelada ou em pó; Produtos lácteos (para alimenta-
ção); Leite UHT; Bebidas lácteas, principalmente de leite ou de leite desnata-
do; Manteiga, queijo, iogurte, soro para alimentação (não como bebida), 
produtos lácteos azedos, preparações de manteiga, preparações de queijo, 
coalhada (quark); Óleos e gorduras comestíveis, incluindo óleos de manteiga, 
gorduras lácteas, semi-gorduras lácteas; Produtos lácteos como produtos 
semi-fabricados para a indústria alimentar; Produtos alimentares produzidos 
substancialmente a partir de leite, produtos lácteos, óleos comestíveis ou 
gorduras comestíveis com ou sem água; Leite seco (conservado), como ali-
mento; Caseína e caseinatos para alimentação; Sobremesas à base de leite, 
creme, iogurte; pasta comestíveis; pastas para barrar no pão, principalmente 
de mistura de um ou mais produtos lácteos, especialmente manteiga, nata, 
leite, leite desnatado ou leite com manteiga, com água, opcionalmente com 
proteínas do leite; pastas para barrar no pão principalmente de queijo, com 
leite e / ou leite desnatado, opcionalmente com aromas. 

Reivindicações de cores: Verde, preto e branco.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003442/2017/ME/MS  
43  
 
GFVC - GLOBAL FRACTIONAL VISION CONSUL-
TANCY - MEDIAÇÂO IMOBILIÁRIA, LDA. 
 
Portugal  
Rua Casa Branca, 98, edifício Mimosa, 9004-535, Fun-
chal, Madeira. 
 
Industrial & Comercial  
26-07-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 43: serviços hoteleiros; reserva de hotéis; alojamento hoteleiro; 
organização, aluguer e planeamento para alojamento temporário; serviços de 
reserva de quartos; reserva de alojamento para viajantes; fornecimento de 
serviços de reserva em linha relacionados com alojamento; serviços de reser-
va para marcações de refeições; serviços de reserva de quartos; aluguer de 
alojamento temporário; aluguer de salas de reunião; serviços de acolhimento 
(fornecimento de alimentação e bebidas); fornecimento de comidas e bebi-
das; serviços de bar; bistrô; cafeterias; cantinas/refeitórios; catering; serviços 
de bar de cocktails; serviços de restaurante; restaurantes de self-service; 
serviços de restauração de comida rápida e permanente; bares (pubs); servi-
ços de restauração; serviços de bar de vinhos; serviços de clube nocturno 
(alojamento); serviços de clube nocturno (fornecimento de alimentos e bebi-
das); organização, fornecimento e aluguer de locais de recepção para casa-
mentos; organização e fornecimento de alimentos e bebidas para recepção de 
casamentos; organização e fornecimento de alojamento para recepção de 
casamentos; serviços de informações, assessoria e consultadoria relaciona-
dos com todos os serviços atrás referidos. 

Reivindicações de cores: Castanho, bordeaux, bege, amarelo, azul claro, azul, branco, preto, verde. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003445/2017/ME/MP  
 09  
APPLE INC.  
 
Estados Unidos da América  
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial  
23/06/2017  
Abaixo Listado 

SIRI 

CLASSE 09: Computadores, dispositivos periféricos informáticos, terminais de computadores; hardware para computadores; máquinas de jogos de compu-
tador, microprocessadores, placas de memória, monitores, ecrãs, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de disco, adaptadores, placas adaptadoras, 
conectores e controladores; aparelhos para o armazenamento de dados; unidades de disco rígido; unidades de armazenamento de disco rígido em miniatura; 
discos de áudio e vídeo, CD-ROMs e discos versáteis digitais; suportes de armazenamento informáticos vazios; suportes de dados magnéticos; chips, discos 
ou fitas contendo ou para registo de programas de computador e software; memória de acesso aleatório, memória apenas de leitura; aparelhos de memória 
em estado sólido; tapetes para ratos; telefones; máquinas de telecópia, atendedores automáticos; câmaras, câmaras de vídeo; baterias; baterias recarregáveis; 
carregadores; aparelhos para a recarga de acumuladores eléctricos; leitores de MP3 e de áudio para outros formatos digitais; computadores portáteis, com-
putadores tipo tablet, assistentes pessoais digitais, agendas eletrónicas; blocos de notas electrónicos; unidades portáteis para jogar jogos eletrónicos para uso 
com ecrãs ou monitores externos; dispositivos eletrónicos digitais portáteis e software associado; dispositivos eletrónicos digitais portáteis e móveis para o 
envio e receção de chamadas telefónicas, faxes, correio eletrónico e outros dados digitais; dispositivos eletrónicos digitais portáteis e software associado; 
unidades eletrónicas portáteis para a receção, armazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, e dispositivos eletrónicos que permitem ao 
utilizador o acompanhamento ou a gestão de informações pessoais; equipamento e instrumentos de comunicação eletrónicos; aparelhos e instrumentos de 
telecomunicações; software e hardware de recuperação de informações baseados em telefone; dispositivos eletrónicos digitais móveis, sistemas de posicio-
namento global (aparelhos de GPS); telefones, telemóveis, videofones; peças e acessórios para telemóveis; aparelhos de reconhecimento de voz; gravadores 
de voz digitais; dispositivos de comunicação sem fios para a transmissão de voz, dados ou imagens; auriculares, auscultadores; altifalantes; aparelhos para o 
registo e a reprodução de som, amplificadores, fonógrafo elétrico, gira-discos, aparelhos estereofónicos de alta fidelidade, gravadores magnéticos e apare-
lhos de reprodução, microfones; aparelhos digitais de gravação e reprodução de áudio e de vídeo; gravadores e leitores de cassetes áudio, gravadores e 
leitores de cassetes vídeo, gravadores e leitores de discos compactos, gravadores e leitores de discos versáteis digitais, gravadores e leitores de cassetes 
áudio digitais; rádios; transmissores e recetores de rádio; misturadores de áudio, vídeo e digitais; aparelhos de áudio para veículos; software informático; 
jogos de computador e eletrónicos; software informático para criação, autoria, distribuição, descarregamento, transmissão, receção, reprodução, edição, 
extração, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdos multimédia, bem 
como de publicações eletrónicas; software de sistemas operativos, software para a sincronização de dados, software para o desenvolvimento de aplicações; 
software informático para a gestão de informações pessoais; software para a gestão de bases de dados; software para sincronização de bases de dados; soft-
ware para o reconhecimento de carateres; software para o reconhecimento de voz; software para a conversão de voz em texto; aplicações de software ativa-
dos com sistema de voz; software para a gestão telefónica; software de correio eletrónico e para a transmissão de mensagens; software para telemóveis; 
software informático para aceder, navegar e pesquisar bases de dados em linha; software informático para o reencaminhamento de mensagens, correio ele-
trónico na Internet, e/ou outros dados para um ou mais dispositivos eletrónicos portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a 
um computador pessoal ou a um servidor; software para a sincronização de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou um dispo-
sitivo fixos ou remotos; publicações eletrónicas descarregáveis; tipos de letra, caracteres de imprensa, desenhos de caracteres e símbolos, sob a forma de 
dados gravados; relógios inteligentes; detetores de atividade de usar no corpo; pulseiras conectadas [instrumentos de medição]; óculos inteligentes; alarmes, 
sensores de alarmes e sistemas de monitorização de alarmes; sistemas de segurança e vigilância residencial; detetores de fumo e de monóxido de carbono; 
termóstatos, monitores, sensores e comandos para dispositivos e sistemas de climatização, aquecimento e ventilação; trincos e fechaduras elétricos e eletrô-
nicos para portas e janelas; telecomandos para abrir e fechar portas de garagem; dispositivos de abertura e de controlo remoto; dispositivos de abertura e de 
controlo remoto de cortinas, cortinados, persianas de janelas e estores; comandos de iluminação; tomadas elétricas; interruptores elétricos e eletrónicos; 
componentes, peças e acessórios para veículos terrestres, bicicletas, motocicletas e ciclomotores; máquinas para ditar; periféricos de computadores portáteis 
de uso pessoal; hardware informático de uso pessoal; periféricos para dispositivos móveis; dispositivos eletrónicos digitais de uso pessoal capazes de permi-
tir o acesso à Internet, para o envio, receção e armazenamento de chamadas telefónicas, correio eletrónico e outros dados digitais; leitores multimédia, alti-
falantes, aparelhos telefónicos, dispositivos de telecomunicações e computadores para utilização em veículos; instrumentos e dispositivos de navegação; 
televisões; recetores de televisão; monitores de televisão; descodificadores de televisão; aparelhos de controlo remoto; hardware informático, periféricos de 
computadores, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e dispositivos de controlo remoto para controlar as operações de televisões, monitores de vídeo, 
descodificadores de televisão, aparelhos de reprodução e gravação de áudio, vídeo e multimédia, aparelhos de jogos, sistemas de entretenimento, sistemas 
de cinema em casa, concentradores domóticos e dispositivos e visores eletrónicos de consumo; hardware informático, periféricos de computadores, disposi-
tivos eletrónicos digitais portáteis e dispositivos de controlo remoto para controlar aplicações de software e para pesquisar, manipular, controlar, armazenar, 
visualizar, reproduzir e gravar conteúdos de áudio, vídeo e multimédia, jogos, aplicações de software, mercados de aplicações de software e listas e guias de 
programação; equipamento informático para uso com todos os produtos atrás referidos; aparelhos eletrônicos com funções multimédia para uso com todos 
os produtos atrás referidos; aparelhos eletrônicos com funções interativas para uso com todos os produtos atrás referidos; acessórios, peças, componentes e 
aparelhos de ensaio para todos os produtos atrás referido; capas, sacos e estojos concebidos ou moldados para conterem todos os artigos 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 

00003446/2017/ME/MS  
 
43  
 
FASHION BEACH, LDA.  
 
Cabo Verde  
 
Praia António Sousa, Santa Maria, Ilha do Sal - Cabo 
Verde  
 
Comercial  
 
24/07/2017  
 
CLASSE 43: Serviços de Restauração (alimentação); 
alojamento temporário. 

00003447/2017/ME/MP  
 
30  
ARROZEIRA ADIB PEIXOTO LTDA.  
 
Brasil  
Av. Três de Maio, 3342, Bairro Jardim América, capão 
do Leão-RS, Brasil 
 
Comercial e Industrial  
 
25/07/2017  
 
CLASSE 30: Arroz.  

Budha Fashion Beach Sal 
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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 

00003448/2017/ME/MP  
11  
OSRAM GmbH  
 
Alemanha  
Marcel-Breuer-Straβe 6 80807 München, Alemanha  
 
Comercial 
27/07/2017  
Abaixo Listado 

00003451/2017/ME/MS  
39, 41, 43  
Steigenberger Hotels AG  
 
Alemanha  
Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt, Alemanha  
 
Comercial e Industrial  
04/07/2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003452/2017/ME/MP  
03, 09, 14, 18, 25  
CHANEL  
 
França  
135 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine 
France  
 
Comercial e Industrial  
12/07/2017  
Abaixo Listado 

OSRAM 

CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, em especial lâmpadas elétricas e 
luminárias; Aparelhos de iluminação e sistemas de iluminação constituídos 
pelos mesmos, nomeadamente com base em LEDs (também em LEDs orgâ-
nicos); lâmpadas LED e luminárias LED (incluídas nesta classe) e suas par-
tes; lâmpadas de iluminação, aparelhos, dispositivos e sistemas constituídos 
pelos mesmos, bem como as suas partes (incluídos na classe 11) com base 
em LED; módulos LED, nomeadamente módulos com base em LEDs (e 
também com base em LEDs orgânicos) com funções de luz para fins de 
iluminação. 

Classe 39: Transporte de pessoas; serviços de organização de passeios turísti-
cos; 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 forne-
cimento de viagens de negócios, de grupo e de férias; aluguer de automóveis 
e de outros veículos de transporte; reserva de transporte; fornecimento de 
informação relativamente a transporte e viagens; aconselhamento relativa-
mente a viagens. Classe 41: Planeamento e organização de eventos de entre-
tenimento, desportivos e culturais. Classe 43: Serviços hoteleiros, de restaura-
ção (alimentação) e de complexos turísticos; Serviços de fornecimento de 
alimentos e bebidas; alojamento temporário; reservas de alojamento; forneci-
mento de informação e aconselhamento em relação aos serviços atrás menci-
onados; todos os serviços atrás mencionados fornecidos também através de 
meios eletrónicos e via internet. 

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

CHANEL 

Classe 03: Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações de limpeza, polimento, desengordurante e abrasivos; 
sabonetes; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções para cabelo; pasta dos dentes; creme para couro; perfumes; colónias; águas perfumadas; extrac-
tos de perfume; desodorizantes para uso corporal; fragâncias; bases para perfumes; extrato de flores (perfumaria); essências; água de lavanda; potpourris 
(fragâncias); água perfumada; purificadores de ar para veículo; desodorizantes para uso doméstico; sabonetes desodorizantes; sabonetes para uso pessoal; 
sabonetes de higiene pessoal; sabonetes de barbear; preparações de protecção solar; cremes solares [cosméticos]; talco (pó); pós para uso na higiene pessoal; 
cosméticos para correcção de imperfeições; cremes, loções e pós (cosméticos) para o cuidado do rosto e do corpo; cremes anti-rugas; artigos de higiene 
pessoal; loções de barbear; gel e sabonetes de barbear; óleos de banho (cosméticos); loções de banho; cremes de banho; sais de banho para fins não medici-
nais; máscaras de beleza; óleos corporais; loções e cremes para o corpo; leite de limpeza; emulsões para o corpo; preparações cosméticas para banhos; cre-
mes de branqueamento de pele; depilatórios; algodão para uso cosmético; produtos de beleza, incluindo produtos de maquilhagem; lápis para lábios; lápis 
para sobrancelhas; lápis para os olhos; sombras de olhos; pestanas postiças; unhas falsas; brilho labial; batom; produtos para cuidar dos lábios; pós para 
maquilhagem; cosméticos; loções e removedores de maquilhagem; mascaras; delineador; adesivos para design de unhas; produtos  para tratamento de unhas; 
verniz para unhas; removedores de verniz; champôs; corantes capilares; gel de cabelo; hidratantes para o cabelo; fragrâncias para cabelo; loções capilares; 
spray de cabelo; champôs secos; produtos para remover corantes capilares; cosméticos para animais de estimação; desodorizantes para animais de estima-
ção; champôs para animais de estimação. Classe 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 
pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de salvação e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, comutação, transforma-
ção, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; portadores de dados mag-
néticos, discos de gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digitais; mecanismos para aparelhos que funcionam com moedas; caixas 
registradoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados, computadores; software informático; aparelhos de extinção de incêndios; 
óculos de sol; óculos correctivos; óculos estéticos; óculos para proteção, máscaras e óculos para atividades desportivas; lentes de contato; estojos para lentes 
e lentes de contato; lupas; binóculos; óculos anti-reflexos e viseiras refletoras; quadros para óculos e óculos de prescrição; quadros máscaras; lentes para 
óculos; cordéis e correntes para óculos e óculos de sol; estojos para óculos, óculos de sol e de desporto; estojo para máscaras; estojo para telemóveis, caixas, 
sacos de proteção, sacos de transporte para telemóvel, tablets, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos, acessórios para telemóvel, tablets, compu-
tadores e/ou outros dispositivos electrónicos, tais como capas, alto falantes de ouvido, fones de ouvido, baterias, carregadores, carregadores de veículo, alto-
falantes, amplificadores de áudio, alto-falantes, microfones, canetas de computador, câmaras, alarmes, despertadores, terminais sem fio, rato para computa-
dor, teclados, impressoras; pulseiras de comunicação de dados para relógios com smartphones. Classe 14: Relógios; pulseiras para relógios; mecanismos 
para relógios de pulso; cronómetros; mostradores [relojoaria]; correntes para relógios, vidros de relógios; estojo e caixas para relógios; metais preciosos em 
formas brutas ou semi-forjados; estojo e caixas para jóias; artigos de joalharia; produtos de joalharia; braceletes; alfinetes; correntes; amuletos [jóias], jóias 
de cloisonné; brincos; ornamentos de chapéu [joalharia]; pins [jóias]; medalhas; colares; argolas; pins de gravata; pins ornamentais; brilhantes; caixas para 
metais preciosos; caixas para jóias; porta-chaves. Classe 18: Couro e imitações de couro e produtos feitos a partir desses materiais, não incluídos em outras 
classes; peles de animais; malas e sacos de viagem; guarda-chuvas e guarda-sóis; bengalas; chicotes e selaria; bolsas de mão; sacos de ombro; bolsas de 
noite; bolsas de viagem, mochilas; bolsas (sacos); sacos de compras, sacos de desporto; sacos de vestuário; sacos de praia; sacolas e mochilas escolares; 
carteiras escolares; correias e tiras de couro; caixa de arquivo e pasta em couro; pastas em couro ou imitações de couro; sacos e malas com rodas; sacos de 
couro para embalagem; sacos ou saquetas (envelopes, bolsas) de couro para embalagem; sacos mala para vestuário (para viagem); carteiras e bolsas 
(incluindo couro); estojos em couro; suporte de cartões (artigos em couro); portas bilhetes; revestimento para carta de condução em couro; estojos em couro 
e mostrador para cartões de visita; malas e caixas em couro; caixas em couro ou imitação de couro; sacolas; malas para viajar; caixas destinadas a artigos de 
higiene "necessaire"; sacos de higiene pessoal (vazio) e kits de cosméticos (vendidos vazios); kits de viagem (artigos em couro); sacos ou malas em rede 
para compras; peles [peles de animais]; revestimentos de mobiliário em couro; guarnições em couro para mobiliário; arnês para animais; equipamento de 
equitação (selaria, cobertores de cavalo, capas de sela para cavalos); colares e coleiras para animais; vestuário para animais; chicotes; malas para carregar 
animais.Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria, roupas para crianças, calças, enxoval de recém nascido, babetes sem ser de papel; roupões de banho, rou-
pas de banho, calções de praia, cintos [vestuário], suspensórios, blusas, cardigans, camisolas de lã, camisas, t-shirts, saias, polos, blusas, combinações interi-
ores [roupa interior], meias, coletes, cuecas, lingerie, cinta [roupa interior] escapulário [vestuário], leggings, combinações, espartilhos, meias, ligas, cuecas, 
roupas de dormir, camisolas, pijamas, vestidos, camisas, vestidos de noite, máscaras para dormir; peles [luvas], luvas [vestuário], mitenes, chapéus, bonés, 
bonés de banho, bandanas, mantilhas, bonés de noite, calças de ouvido [vestuário], viseiras [chapeleiras], meias, fatos de homem, sobretudos, capas, pon-
chos, impermeáveis, luvas de ski, cachecóis, xales, gravatas, colarinhos, meias, ligas, meias desportivas, meias-calças, leggings [calças]  
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fatos de treino; roupa com dizeres [vestuário], cintos, bolsas [vestuário]; sapatos, chuteiras, botas de ski, pitons para sapatos, sapatos (calcanhares), botas, 
botas até ao tornozelo, página de sapatos, chinelos de banho, sandálias de banho, sandálias, chinelos, roupas desportivas, roupões, roupas cerimónia corea-
na, vestidos de casamento, roupas de trabalho, uniformes escolares, disfarces, máscaras para proteção contra o frio. 

  

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 

00003455/2017/MN/MP&S  
18; 25 e 35  
FORTES FASHION, INDÚSTRIA TÊXTIL, COMÉR-
CIO E EVENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA  
 
Cabo verde  
Mindelo, lote 36 e 38, Zona Industrial do Lazareto, 
Parque Industrial, São Vicente. 
 
Comercial & Industrial  
08-08-2017  
Abaixo Listado 

00003456/2017/MN/MS  
35; 41 e 42  
 
FORTES FASHION, INDÚSTRIA TÊXTIL, COMÉR-
CIO E EVENTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA & ODAIR PEREIRA 
 
Cabo verde  
Mindelo, lote 36 e 38, Zona Industrial do Lazareto, 
Parque Industrial, São Vicente. 
 
Comercial & Industrial  
08-08-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003458/2017/ME/MP  
05  
Abbott Products Operations AG  
 
Suíça  
Hegenheimermattweg 127, Allschwil 4123, Switzerland  
 
Industrial e Comercial  
 
18/07/2017  
Classe 05: Produtos e substâncias farmacêuticas para 
uso humano 

Classe 35: venda de equipamentos eletrónicos tais como: maquinas fotográ-
ficas e acessórios, computadores e acessórios, softwares de fotografia . Clas-
se 36: negócios imobiliários; Classe 41: fotografia (turismo e comercial, 
desenhos gráficos e de publicidade); organização de eventos, feıras, anima-
ção, jogos. Classe 43: serviços de restauração, bares, restaurantes e cafetaria. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003457/2017/MN/MP  
05  
 
Laboratórios Inpharma-Industria Farmacêutica, S.A.  
 
Cabo Verde  
 
Zona Industrial do Tira Chapéu – Praia  
 
Industrial e Comercial  
 
18/07/2017  
 
Classe 05: Produto farmacêutico a base de Zetirec, para 
tratamento de doenças, administradas aos humanos. 

CLASSE 18: Sacos de couro, sacos de mão de Couro; Sacos de viagem em 
imitação de couro; CLASSE 25: Vestuário, chapelaria e sapataria; CLASSE 
35: serviços de agencias de modelos; Fornecimento de modelos para fins 
promocionais; Serviços de agências de modelos para fins de promoção de 
vendas; Desfiles de moda para fins comerciais; organização de desfiles de 
moda para fins promocionais; organização de desfiles de moda com fins 
comerciais; venda a retalho, grossistas, através de vendas a catálogo, por 
correio ou via eletrónica, por exemplo, via sites de Internet ou telecompras 
de vestuários, chapelaria e sapataria; importação e exportação de tecidos, 
vestuários, chapelaria e sapataria. 

Cabo Verde Fashion Week 

CLASSE 35: serviços de agencias de modelos; Fornecimento de modelos 
para fins promocionais; Serviços de agências de modelos para fins de pro-
moção de vendas; Desfiles de moda para fins comerciais; organização de 
desfiles de moda para fins promocionais; organização de desfiles de moda 
com fins comerciais; venda a retalho, grossistas, através de vendas a catálo-
go, por correio ou via eletrónica, por exemplo, via sites de Internet ou tele-
compras de vestuários, chapelaria e sapataria; importação e exportação de 
tecidos, vestuários, chapelaria e sapataria; CLASSE 41: Divertimento sob a 
forma de desfiles de moda; organização de desfiles de moda para fins de 
entretenimento; CLASSE 42: Design de moda; desenho (criação) de moda; 
Design de acessórios de moda; serviço de design de moda, serviço desenha-
dores de moda; serviço de consultoria em design de moda. 

ZETIREC 
CEZONRO 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003459/2017/MN/MS  
35, 36, 41, 43 
 
Belvu Sociedade Unipessoal Lda.  
 
Cabo Verde  
Santa Maria, Ilha do Sal  
 
Industrial e Comercial  
17/07/2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003460/2017/ME/MS  
39, 41, 43  
Steigenberger Hotels AG  
 
Alemanha  
Lyoner Str. 40, 60528 Frankfurt, Alemanha  
 
Comercial  
 
20/07/2017  
Abaixo Listado 

Classe 39: Transporte de pessoas; serviços de organização de passeios turísti-
cos; serviços de agências de viagens; organização, realização e fornecimento 
de viagens, cruzeiros, excursões e viagens guiadas; serviços de acompanha-
mento de passageiros (viajantes); organização, realização e fornecimento de 
viagens de negócios, de grupo e de férias; aluguer de automóveis e de outros 
veículos de transporte; reserva de transporte; fornecimento de informação 
relativamente a transporte e viagens; aconselhamento relativamente  

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 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 eletró-
nicos e via internet. 

Reivindicação    de    cores:  Azul (Pantone 294c) e branco 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

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 

00003461/2017/MN/MS  
39  
Solatlântico Empresa de Transportes Públicos, LDA.  
 
Cabo Verde  
Avenida Cuba, Chã de Areia - Praia  
 
Industrial e Comercial  
 
20/07/2017  
Classe 39: serviço de aluguer e transporte coletivo de 
passageiros 

00003462/2017/MN/MS  
36  
BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO – BCA  
 
CABO VERDE  
Cidade da Praia  
 
Comercial    
07-08-2017  
CLASSE 36:   Exercício da atividade bancaria incluin-
do todas as operações acessórias, conexas ou similares 
compatíveis com essas atividades e permitidas por lei. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003464/2017/MN/MS  
43 
 
FASHION BEACH, LDA.  
 
CABO VERDE  
PRAIA ANTÓNIO SOUSA, SANTA MARIA, ILHA 
DO SAL  
 
Comercial    
24-07-2017  
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003465/2017/ME/MP  
05  
 
MUNDIPHARMA AG  
Suíça  
 
St. Alban - Rheinweg 74, CH-4020 Basel, Switzerland 
 
  
COMERCIAL E INDUSTRIAL  
17-07-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003466/2017/MN/MS  
43  
 
Fashion Beach, Lda.  
Cabo Verde  
 
Praia António Sousa, Santa Maria, Ilha do Sal  
 
Industrial e Comercial  
24/07/2017  
Classe 43: Serviços de restauração (alimentação); aloja-
mento temporário 

CLASSE 05: Sabões; Perfumaria; Óleos essenciais; Cosméticos; preparações 
cosméticas; Produtos e tratamentos para o cabelo; Loções capilares; Artigos 
de higiene pessoal; Preparações para bronzear [cosméticos]; Produtos para 
depois da exposição ao sol (cosméticos); Preparações protetores do sol, in-
cluídos os filtros solares, as loções, os cremes, os geles e os óleos e os bálsa-
mos e cremes para os lábios; Produtos cosméticos para a pele, incluindo 
cremes hidratantes, cremes de proteção, tónicos, exfoliantes, preparações 
para bronzear e curtir artificialmente e preparações para remover gorduras 
para utilização na pele; Preparações cosméticas, incluindo as destinadas ao 
uso no couro cabeludo, unhas, pêlos e pele; Toalhetes e lenços impregnados 
com preparações cosméticas; Toalhetes e lenços impregnados com produtos 
de limpeza, incluindo os destinados à utilização na pele. 

Reivindicam-se as cores: azul, branco e amarelo. Reivindicação de cores: Azul, Vermelho e Branco. 

Budha Bar Sal BETADINE 

Hotel Budha Café de Sal 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003467/2017/MN/MS  
36 
 
Banco Comercial do Atlântico, S.A.  
Cabo Verde  
 
Cidade da Praia  
 
 
Comercial  
02/08/2017  
Classe 36: seguros; negócios financeiros; negócios 
monetários; negócios imobiliários. 

Reivindicam-se as cores: Azul, vermelho e branco  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003468/2017/MEMS  
43  
 
IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.  
 
Espanha  
 
General Riera 154, 07010, Palma De Mallorca 
(Balleares), Espanha  
 
Comercial e Industrial  
 
10-08-2017  
 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário. 

LET IT SHINE 

12ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

23 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

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 

00003469/2017/MN/MS  
41 
 
Estação Emissora de São Vicente 
 
Cabo Verde 
 
Avenida de Holanda 36ª, Monte Sessego, Mindelo, 
São Vicente 
 
Comercial e Industrial  
22/08/2017  
Classe 41: Serviço de produção radiofónica, informa-
ção, entretenimento, radiofónico e televisivo e radio-
difusão de programas 

00003470/2017/ME/MP  
34  
 
Philip Morris Brands Sàrl  
Suíça  
 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 
Comercial e industrial  
04/08/2017  
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003472/2017/MN/MS  
35, 41, 42  
 
Fortes Fashion, Indústria têxtil, Comercio e Eventos, 
Sociedade Unipessoal e Odair Pereira.  
Cabo Verde  
 
Mindelo, Lote 36 e 38, Zona Industrial do Lazareto, 
Parque Industrial, São Vicente 
 
Comercial e industrial  
08/08/2017  
Abaixo Listado 

Classe 35: serviços de agencias de modelos; Fornecimento de modelos para 
fins promocionais; Serviços de agências de modelos para fins de promoção 
de vendas; Desfiles de moda para fins comerciais; organização de desfiles de 
moda para fins promocionais; organização de desfiles de moda com fins 
comerciais; venda a retalho, grossistas, através de vendas a catálogo, por 
correio ou via eletrónica, por exemplo, via sites de Internet ou telecompras 
de vestuários, chapelaria e sapataria; importação e exportação de tecidos, 
vestuários, chapelaria e sapataria. Classe 41: Divertimento sob a forma de 
desfiles de moda; organização de desfiles de moda para fins de entreteni-
mento. Classe 42: Design de moda; desenho (criação) de moda; Design de 
acessórios de moda; serviço de design de moda, serviço desenhadores de 
moda; serviço de consultoria em design de moda.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003473/2017/ME/MP&S  
09; 38; 41 e 42  
 
Showtime Networks Inc.  
Estado Unidos da América  
 
1633 Broadway, New York, New York 10019, United 
States of America  
 
Comercial & Industrial  
01-09-2017  
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 electrónicos; 
produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electrónicos e 
suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem 
aerossóis com nicotina para inalação; soluções de nicotina liquida para uso 
em cigarros electrónicos; 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.     

Reivindicam-se as cores: vermelho, branco e preto  

CABO VERDE INTERNATIONAL 
FASHION WEEK 

CLASSE 09: DVDs pré-gravados e descarregáveis de áudio, ficheiros e gravações audiovisuais, caracterizados por entretenimento e programas multimédia, 
conteúdo e aplicações de software de computador para televisão interativa, para emissões de televisão, de conteúdo e informação em tempo real, e para 
jogos interativos e/ou concursos; aplicações de software de computador para serem distribuídos, e usados por, espetadores de um canal digital de televisão 
para ver e comprar produtos e serviços; hardware para computadores; periféricos para computador; software de computador para programas interativos de 
televisão e manuais de apoio distribuídos com o mesmo; software de computador para uso na geração, exibição e manipulação de meios visuais, imagens 
gráficas, fotografias, ilustrações, animação digital, vídeo "clips", filmes e dados de áudio; meios digitais, nomeadamente, discos digitais em vídeo, discos 
digitais versáteis, gravações descarregáveis em áudio e vídeo, DVDs, e discos de alta definição caracterizando séries de televisão e películas cinematográfi-
cas nas áreas de drama, ação, comédia, realidade, aventura, fornecidos por um serviço de pedidos de vídeos. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações, 
nomeadamente, televisão por cabo, rádio por cabo e serviços de difusão por satélite; serviços de difusão, nomeadamente áudio, rádio por cabo, televisão por 
cabo, rádio, televisão por assinatura, difusão de televisão e vídeo; serviços de difusão pela internet; transmissão e transmissão contínua, em formato eletró-
nico e digital, de áudio, vídeo, gráficos, texto, sinais, mensagens, notícias, dados e informação através de redes mundiais de computadores, em aparelhos de 
comunicação digital eletrónicos e digitais; serviços de difusão de programas de televisão; transmissão de programas de entretenimento e de desporto; trans-
missão de áudio e vídeo através da Internet caracterizando programas de televisão; serviços de transmissão, nomeadamente, transmissão eletrónica e contí-
nua interativa e descarregável de formatos digitais de áudio, voz, dados, imagens, vídeo, gráficos, nomeadamente fotografias, textos emitidos através de 
meios de televisão, cabo, satélite e banda larga; serviços de comunicação; transmissão de áudio e vídeo através da Internet caracterizando "videoclips"; 
serviços de comunicação; transmissão eletrónica e interativa contínua de formatos digitais de áudio, voz, dados, imagens, vídeo, gráficos, nomeadamente 
fotografias, textos via Internet; serviços de comunicação; transmissão eletrónica e interativa contínua de formatos digitais de áudio, voz, imagens, vídeo, 
gráficos, nomeadamente, fotografias, texto através de aparelhos de comunicação portáteis e sem fios, nomeadamente telemóveis, computadores "tablet" e 
computadores portáteis, e redes de telemóveis; serviços de comunicação. CLASSE 41: Serviços de entretenimento sob a forma de produção e distribuição 
de películas cinematográficas, comédias, musicais, séries de televisão sobre a vida real e dramáticas, documentários; proporcionar programas de entreteni-
mento e conteúdo, nomeadamente, programas de televisão, películas cinematográficas, "clips", gráficos e informação nas áreas de comédia, drama, ação, 
variedade, aventura, desporto, musicais, notícias de atualidades e entretenimento, e documentários através de meios de televisão, cabo, satélite, banda larga, 
e através da Internet, redes de comunicações eletrónicas, redes de computadores e redes de comunicações sem fios, nomeadamente, telemóveis, computado-
res "tablet", computadores portáteis e redes de telemóveis; Serviços de entretenimento, nomeadamente, provisão de uso temporário de jogos interativos não 
descarregáveis; proporcionar portais da internet caracterizados por conteúdo de informação, não descarregável de fotografia, áudio e apresentações de vídeo 
no campo de entretenimento e atividades interativas no ecrã, em tempo real, para espetadores de televisão, nomeadamente, a realização de sondagens gera-
das pelo utilizador, integração com outros portais de redes sociais e portais de celebridades, vídeos, fotos e factos; Serviços de entretenimento interativo a 
proporcionarem programação de televisão personalizada; fornecimento de um guia em linha e no ecrã relativo aos programas de televisão personalizados e 
interativos. CLASSE 42: Fornecimento de um portal da Internet caracterizado por tecnologia que permite aos utilizadores o acesso a serviços de  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003479/2017/ME/MP  
29  
 
GLORIA S.A.  
Peru  
 
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina, 
Lima  
 
Comercial & Industrial  
05-09-2017  
Abaixo Listado 

assinatura, baseados na Internet, caracterizado por software não descarregável para aceder, descarregar, selecionar e ver películas cinematográficas, filmes e 
programas de televisão; Serviços de computador, nomeadamente um portal da Internet interativo caracterizado por tecnologia que permite que os utilizado-
res acedam a uma base de dados de séries de televisão, filmes, personalidades, ante-estreias, excertos, notícias e outras informações relacionadas; forneci-
mento de um portal virtual caracterizado por motor de busca para espetáculos e episódios de séries de entretenimento; criação de indexes de informação em 
linha para terceiros através de uma rede mundial de computadores e através de comunicações em aparelhos portáteis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003478/2017/ME/MP  
03 e 16  
 
HIGI - ALCANEDE, SISTEMA DE HIGIENE, LDA.,  
 
Portugal  
 
R. Cidade de Santarém, Nº 55 A e B, 2025-034 Alcane-
de, Portugal 
 
Comercial & Industrial  
05-09-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003484/2017/ME/MP  
  
29  
 
GLORIA S.A.  
 
Peru  
 
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina, 
Lima, Peru 
 
Comercial e Industrial  
 
05-09-2017  
 
Abaixo Listado 

DINO 

CLASSE 03: Shampoo, geles e sabonetes líquidos e espuma para higiene 
pessoal; detergentes para limpeza, desinfecção e tratamento de pavimentos, 
superfícies, louça, roupa e equipamentos da industria alimentar e não ali-
mentar; abrasivos. CLASSE 16: Produtos em papel tais como guardanapos, 
toalhas, higiênicos, marquesa, bobines industriais para limpeza de mãos e 
superfícies; produtos descartáveis para embalagens para uso alimentar e não 
alimentar em papel, cartão, película plástica aderente, plástico, cartolina; 
sacos plásticos. 

CORLASA 

CLASSE 29: Lacticínios, nomeadamente leite, iogurte, bebidas lácteas onde 
predomina o leite, leite condensado adoçado, manteiga, queijo; geleia; atum, 
não vivo. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003481/2017/ME/MP  
30  
 
GRUPO SIRO CORPORATIVO, S.L.  
 
Espanha  
 
Ctra Burgos-Portugal Km 84, 34200 Venta de Baños, 
Palencia, Spain  
 
Comercial e Industrial  
01-09-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 30: Biscoitos [bolinhos], biscoitos salgados, pastelaria variada, pão 
sem côdea (pão de forma), cereais, barras de cereais; massas alimentares 
[produtos farináceos]. 

Reivindicam-se as cores: Azul (Pantone 2194C), Azul escuro (Pantone 
2945C), Dourado (Pantone 873C), Branco. 

CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes 
em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticí-
nios; óleos e gorduras comestíveis. 

Reivindicação de cores: Tons de verde, tons de azul, branco, preto, bege, 
castanho, vermelho. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003485/2017/ME/MP  
03, 05, 07, 12, 16, 21  
 
HIGI - ALCANEDE, SISTEMAS DE HIGIENE, LDA.  
 
Portugal  
 
R. Cidade de Santarém, Nº 55 A e B, 2025-034 Alcane-
de, Portugal 
 
Comercial e Industrial  
 
05-09-2017  
 
A frente Listado 

CLASSE 03: Shampoo geles e sabonetes líquidos e espuma para higiene 
pessoal; detergentes para limpeza, desinfecção e tratamento de pavimentos , 
superfícies, louça, roupa e equipamentos da industria alimentar e não ali-
mentar; abrasivos. CLASSE 05: Ambientadores, desinfectantes, ajudas téc-
nicas, detergentes hospitalares. CLASSE 07: Aspiradores; máquinas e apare-
lhos de limpeza eléctricos ou a baterias. CLASSE 12: Carrinhos de limpeza; 
carrinhos de transporte para alimentos e não alimentos. CLASSE 16: Produ-
tos em papel tais como guardanapos, toalhas, higiénicos, marquesa, bobines 
industriais para limpeza de mãos e superfícies; produtos descartáveis para 
embalagens para uso alimentar e não alimentar em papel, cartão, película 
plástica aderente, plástico, cartolina; sacos plásticos. CLASSE 21: Dispensa-
dores para diversos tipos de papel, geles e sabonetes líquidos e em espuma 
de limpeza pessoal e superfícies; vassouras, pás do lixo, esfregonas mopas e 
respectivos cabos; baldes para o lixo; panos de limpeza. 

Reivindicação de cores: Azul escuro e azul claro. 
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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 

00003493/2017/ME/MP  
05  
 
ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS AG  
 
SUÍÇA  
 
HEGENHEIMERMATTWEG 127, ALLSCHWIL 
4123, SWITZERLAND  
 
Comercial e Industrial  
18-07-2017  
 
CLASSE 05: Preparações médicas e farmacêuticas, 
excluindo antidepressivos. 

00003494/2017/ME/MP  
3, 5, 7, 12, 16, 21  
 
HIGI-ALCANEDE, SISTEMAS DE HIGIENE, LDA.  
Portugal  
 
R. Cidade de Santarém, Nº.55 A e B, 2025-034 Alcane-
de, Portugal. 
 
Comercial e Industrial  
05-09-2017  
Abaixo Listado 

Classe 3: shampoo geles e sabonetes líquidos e espuma para higiéne pessoal; 
detergentes para limpeza, desinfecção e tratamento de pavimentos, superfí-
cies, louça, roupa e equipamentos da industria alimentar e não alimentar; 
abrasivos; Classe 5: ambientadores, desinfectantes, detergentes hospitalares; 
Classe 7: aspiradores; máquinas e aparelhos de limpeza eléctricos ou a bate-
rias; Classe 12: carrinhos de limpeza; carrinhos de transporte para alimentos 
e não alimentos; Classe 16: produtos em papel tais como guardanapos, toa-
lhas, higiénicos, marquesa, bobines industriais para limpeza de mãos e super-
fícies; produtos descartáveis para embalagens para uso alimentar e não ali-
mentar em papel, cartão, película plástica aderente, plástico, cartolina; sacos 
plásticos; Classe 21: dispensadores para diversos tipos de papel, geles e sa-
bonetes líquidos e em espuma de limpeza pessoal e superfícies; vassouras, 
pás do lixo, esfregonas mopas e respectivos cabos; baldes para o lixo; panos 
de limpeza. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003495/2017/MN/MP&S  
33; 35; 43  
 
90 BISTRÔ LDA  
 
Cabo Verde  
Praia, Nossa Senhora da Graça – Plateau Rua 5 de Ju-
lho, Ilha de Santiago 
 
Industrial & Comercial  
18-09-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas) CLASSE 35: 
Comércio a retalho de peixe, crutáceos e moluscos, comércio a retalho de 
bebidas e tabaco, comércio a retalho de carne e de produtos à base de carne, 
agentes de comércio por grosso. CLASSE 43: Serviços de restauração 
(alimentação); Restaurante; alojamento temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003496/2017/MN/MP&S  
33; 35; 43  
 
90 BISTRÔ LDA.  
Cabo Verde  
 
Praia, Nossa Senhora da Graça – Plateau Rua 5 de Ju-
lho, Ilha de Santiago. 
 
Industrial & Comercial  
18-09-2017  
Abaixo Listado 

Reivindicação das Cores: Reivindica-se a Cor Preta: Pantone 426CP. 

SUPROSA DUTEX 

Reivindicação das Cores: reivindica-se a Cor Preta: Pantone P Process 

Black C 

CLASSE 33: bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas). CLASSE 35: 
Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, comércio a retalho de 
bebidas e tabaco, comércio a retalho de carne e de produtos à base de carne, 
agentes de comércio por grosso. CLASSE 43: serviços de restauração 
(alimentação); Restaurante; alojamento temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003497/2017/MN/MP&S  
30, 43  
 
UÍDU, LDA  
 
Cabo Verde  
Praia, Nossa Senhora da Graça - Achada Santo António 
 
Comercial e Industrial  
18-09-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 30: Café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; 
farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados 
e sorvetes comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; 
sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refres-
car. CLASSE 43: Restaurantes, estabelecimentos de bebidas, fornecimento 
de refeições para eventos e outros serviços de refeições. 

Reivindicação das Cores: Roxo (Pantone 90-8 C) e Amarelo (Pantone P 

17-7 C)  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003498/2017/ME/MP  
29, 30, 31, 32  
 
GLORIA S.A.  
Peru  
 
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina, 
Lima , Peru 
 
Comercial e Industrial  
05/09/2017  
Abaixo Listado 

Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em 
conserva, secos e cozidos; ovos; geleias, doces, compotas; ovos; queijo; leite 
e lacticínios; iogurte; óleos e gorduras. Classe 30: Café, (…) 
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chá, cacau, açucar, arroz; tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; mel, 
xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. Classe 31: Produtos de agri-
cultura, horticultura e silvicultura, e grãos não incluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes, plantas e flores naturais; ali-
mentos para animais; malte. Classe 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e 
outras preparações para bebidas. 

Reivindicação cores: Vermelho, branco, azul 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003501/2017/ME/MP  
12  
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY  
 
Coreia do Sul  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 137-938, Republic 
of Korea  
 
Comercial e Industrial  
21-09-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003502/2017/MN/MP  
03; 24; 25; 28 e 35  
 
SOPROBEL - SOCIEDADE DE PRODUTOS DE 
BELEZA, LDA  
 
Cabo Verde  
ACHADA GRANDE FRENTE – Nossa Senhora da 
Graça, CIDADE DA PRAIA. 
 
Comercial & Industrial  
25-09-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003505/2017/ME/MP  
29,30  
 
Credin A/S  
 
DINAMARCA  
Palsgaardvej 12, DK-7130 Juelsminde, Denmark  
 
Comercial e Industrial  
21-09-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003506/2017/ME/MP  
3,9,14,18,25  
 
CHANEL  
 
FRANÇA  
135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Sei-
ne, France  
 
Comercial e Industrial  
21-09-2017  
Abaixo Listado 

REIVINDICAÇÃO DAS CORES: LARANJA E CASTANHO  

ATOS 

CLASSE 12: Automóveis, nomeadamente, carros de passageiros, camiões, 
locomotivas eléctricas, motores de autocarros, camiões do lixo, automóveis 
de competição, bicicletas, pneus para rodas de veículos. 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substancias para lavagem, 
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, 
óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelos; dentífricos. CLASSE 24: 
Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes, coberturas de cama 
e de mesa. CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria. CLASSE 28: Jogos, 
brinquedos, artigos de ginásticas e de desportos não incluídos noutras clas-
ses; decorações para árvores de Natal. CLASSE 35: Publicidade; Gestão dos 
negócios comerciais; Administração Comercial; Comercialização a retalho 
de artigos farmacêuticos, médicos, cosméticos e de higiene, em estabeleci-
mentos especializados; comércio a retalhos de vestuário, calçado e artigos de 
couro, em estabelecimentos especializados; agentes de comercio por grosso. 

Reivindicação de cores: roxo Pantone (2572 C) e roxo (Pantone 2597 C) 

Classe 29: Carne, peixe, aves de capoeira e caça; extratos de carne; fruta e 
legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias, doces, compo-
tas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras alimentares; margarina; 
matéria gorda com baixo teor de gordura para alimentos; produtos para 
barrar o pão; misturas com gordura para cozinhar; substâncias gordas para o 
fabrico de gorduras alimentares; creme de base vegetal; natas batidas de 
base vegetal; produtos para barrar de base vegetal; produtos para barrar à 
base de fruta; produtos para barrar à base de frutos secos; preparados previa-
mente misturados para o fabrico dos produtos acima referidos (não incluídos 
em outras classes). Classe 30: Café, chá, cacau e café artificial; arroz; tapio-
ca e sagu; farinha e preparados feitos a partir de cereais; pão, pastelaria e 
confeitaria; gelados alimentares; açúcar, mel, melaço; levedura, fermento 
em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; puré 
de frutas (molhos); misturas para a preparação de pão; misturas para a pre-
paração de produtos de padaria; misturas prontas para cozinhar; misturas 
para a preparação de produtos de confeitaria; massas, polmes de farinha e 
respetivas misturas; produtos de padaria, incluindo bolachas, biscoitos e 
bolos; cereais processados; agentes melhoradores do pão de preparados à 
base de cereais; creme; creme em pó; misturas em pó para a preparação de 
cremes; preparados previamente misturados para o fabrico de pão, pastelaria 
e confeitaria (não incluídos em outras classes). 

Classe 03: Preparações para branqueamento e outras substâncias para uso 
em lavandaria; preparações de limpeza, polimento, desengordurante e abrasi-
vos; sabonetes; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; loções para cabelo; 
pasta dos dentes; creme para couro; perfumes; colónias; águas perfumadas; 
extractos de perfume; desodorizantes para uso corporal; fragâncias; bases 
para perfumes; extrato de flores (perfumaria); Incenso; água de lavanda; 
potpourris (fragâncias); água perfumada; purificadores de ar para veículo; 
desodorizantes para uso doméstico; sabonetes desodorizantes; sabonetes  

para uso pessoal; sabonetes de higiene pessoal; sabonetes de barbear; preparações de protecção solar; cremes solares [cosméticos]; talco (pó); pós para uso 
na higiene pessoal; cosméticos para correcção de imperfeições; cremes, loções e pós (cosméticos) para o cuidado do rosto e do corpo; cremes anti-rugas; 
artigos de higiene pessoal; loções de barbear; gel e sabonetes de barbear; óleos de banho (cosméticos); loções de banho; cremes de banho; sais de banho 
para fins não medicinais; máscaras de beleza; óleos corporais; loções e cremes para o corpo; leite de limpeza; emulsões para o corpo; preparações cosméti-
cas para banhos; cremes de branqueamento de pele; depilatórios; algodão para uso cosmético; produtos de beleza, incluindo produtos de maquilhagem; 
lápis para lábios; lápis para sobrancelhas; lápis para os olhos; sombras de olhos; pestanas postiças; unhas falsas; brilho labial; batom; produtos para cuidar 
dos lábios; pós para maquilhagem; cosméticos; loções e removedores de maquilhagem; mascaras; delineador; adesivos para design de unhas; produtos para 
tratamento de unhas; verniz para unhas; removedores de verniz; champôs; corantes capilares; gel de cabelo; hidratantes para o cabelo; fragrâncias para 
cabelo; loções capilares; spray de cabelo; champôs secos; produtos para remover corantes capilares; cosméticos para animais de estimação; desodorizantes 
para animais de estimação; champôs para animais de estimação. Classe 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, topográficos, fotográficos, cine-
matográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (supervisão), de salvação e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condu-
ção, comutação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som ou ima-
gens; portadores de dados magnéticos, discos de gravação; discos compactos, DVDs e outros meios de gravação digitais; mecanismos para aparelhos que  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003509/2017/MN/MS  
38 e 41  
 
REDE RECORD DE TELEVISÃO - CABO VERDE, 
S.A.  
Cabo Verde  
 
PALMAREJO - EDIFICIO MENO BRAZÃO , Praia 
 
Comercial  
 
03-10-2017  
CLASSE 38: Telecomunicação; CLASSE 41: Produ-
ção de conteúdos televisivos  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003510/2017/ME/MS  
43  
 
CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V  
 
Antilhas Holandesas  
Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Willems-
tad, Curacao, Netherlands Antilles.  
 
Comercial  
04-10-2017  
CLASSE 43: Serviços de agência de alojamento, servi-
ço de alimentação e bebidas, alojamento temporário, 
serviço hoteleiros, serviços de bar e restaurante, servi-
ços para bebidas e refeições preparadas. 

funcionam com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamentos de processamento de dados, computadores; software informático; apare-
lhos de extinção de incêndios; óculos de sol; óculos correctivos; óculos estéticos; óculos para proteção, máscaras e óculos para atividades desportivas; lentes 
de contato; estojos para lentes e lentes de contato; lupas; binóculos; óculos anti-reflexos e viseiras refletoras; quadros para óculos e óculos de prescrição; 
quadros máscaras; lentes para óculos; cordéis e correntes para óculos e óculos de sol; estojos para óculos, óculos de sol e de desporto; estojo para máscaras; 
estojo para telemóveis, caixas, sacos de proteção, sacos de transporte para telemóvel, tablets, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos, acessórios 
para telemóvel, tablets, computadores e/ou outros dispositivos electrónicos, tais como capas, alto falantes de ouvido, fones de ouvido, baterias, carregadores, 
carregadores de veículo, alto-falantes, amplificadores de áudio, alto-falantes, microfones, canetas de computador, câmaras, alarmes, despertadores, terminais 
sem fio, rato para computador, teclados, impressoras; pulseiras de comunicação de dados para relógios com smartphones. Classe 14: Relógios; pulseiras 
para relógios; mecanismos para relógios de pulso; cronómetros; mostradores [relojoaria]; correntes para relógios, vidros de relógios; estojo e caixas para 
relógios; metais preciosos em formas brutas ou semi-forjados; estojo e caixas para jóias; artigos de joalharia; produtos de joalharia; braceletes; alfinetes; 
correntes; amuletos [jóias], jóias de cloisonné; brincos; ornamentos de chapéu [joalharia]; pins [jóias]; medalhas; colares; argolas; pins de gravata; pins 
ornamentais; brilhantes; caixas para metais preciosos; caixas para jóias; porta-chaves. Classe 18: Couro e imitações de couro e produtos feitos a partir desses 
materiais, não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e sacos de viagem; guarda-chuvas e guarda-sóis; bengalas; chicotes e selaria; bolsas de 
mão; sacos de ombro; bolsas de noite; bolsas de viagem, mochilas; bolsas (sacos); sacos de compras, sacos de desporto; sacos de vestuário; sacos de praia; 
sacolas e mochilas escolares; carteiras escolares; correias e tiras de couro; caixa de arquivo e pasta em couro; pastas em couro ou imitações de couro; sacos e 
malas com rodas; sacos de couro para embalagem; sacos ou saquetas (envelopes, bolsas) de couro para embalagem; sacos mala para vestuário (para via-
gem); carteiras e bolsas (incluindo couro); estojos em couro; suporte de cartões (artigos em couro); portas bilhetes; revestimento para carta de condução em 
couro; estojos em couro e mostrador para cartões de visita; malas e caixas em couro; caixas em couro ou imitação de couro; sacolas; malas para viajar; cai-
xas destinadas a artigos de higiene "necessaire"; sacos de higiene pessoal (vazio) e kits de cosméticos (vendidos vazios); kits de viagem (artigos em couro); 
sacos ou malas em rede para compras; peles [peles de animais]; revestimentos de mobiliário em couro; guarnições em couro para mobiliário; arnês para 
animais; equipamento de equitação (selaria, cobertores de cavalo, capas de sela para cavalos); colares e coleiras para animais; vestuário para animais; chico-
tes; malas para carregar animais. Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria, roupas para crianças, calças, enxoval de recém-nascido, babetes sem ser de pa-
pel; roupões de banho, roupas de banho, calções de praia, cintos [vestuário], suspensórios, blusas, cardigans, camisolas de lã, camisas, t-shirts, saias, polos, 
blusas, combinações interiores [roupa interior], meias, coletes, cuecas, lingerie, cinta [roupa interior] escapulário [vestuário], leggings, combinações, esparti-
lhos, meias, ligas, cuecas, roupas de dormir, camisolas, pijamas, vestidos, camisas, vestidos de noite, máscaras para dormir; peles [luvas], luvas [vestuário], 
mitenes, mitenes, chapéus, bonés, bonés de banho, bandanas, mantilhas, bonés de noite, calças de ouvido [vestuário], viseiras [chapeleiras], meias, fatos de 
homem, sobretudos, capas, ponchos, impermeáveis, luvas de ski, cachecóis, xales, gravatas, colarinhos, meias, ligas, meias desportivas, meias-calças, leg-
gings [calças] fatos de treino; roupa com dizeres [vestuário], cintos, bolsas [vestuário]; sapatos, chuteiras, botas de ski, pitons para sapatos, sapatos 
(calcanhares), botas, botas até ao tornozelo, página de sapatos, chinelos de banho, sandálias de banho, sandálias, chinelos, roupas desportivas, roupões, rou-
pas cerimónia coreana, vestidos de casamento, roupas de trabalho, uniformes escolares, disfarces, máscaras para proteção contra o frio. 

Canal Da Fé CRYSTAL LAGOONS 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003511/2017/ME/MS  
42  
 
CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V  
 
Antilhas Holandesas  
 
Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Wil-
lemstad, Curacao, Netherlands Antilles. 
 
Comercial  
 
04-10-2017  
Abaixo Listado 

CRYSTAL LAGOONS 

CLASSE 42: Serviços de engenharia, design, manutenção e construção de fabricas de tratamento de água, lagoas artificiais, lagoas flutuantes artificiais, 
diques e reservatórios de água potável; serviços de distribuição e purificação de água; serviços de design técnico relacionados com a construção de fabricas 
de tratamento de água, lagoas artificiais, lagoas flutuantes artificiais, diques e reservatórios de água potável; serviços de engenharia, design, manutenção e 
construção de sistemas de tratamento de água para manter a qualidade da água em lagoas artificiais, lagoas flutuantes artificiais, diques e reservatórios de 
água potável; serviços de engenharia civil, design e arquitectura para estruturas em forma de diques, reservatórios de água potável, estruturas de elevação de 
água, descarga de estruturas de água, lagos, lagoas artificiais e lagoas flutuantes sintéticas; serviços de laboratórios analíticos no campo da qualidade da 
água, nomeadamente, análise de pureza da água, análise de partículas, análise de pigmentos, análise de cores, análise bacteriológica; serviços de consultado-
ria relacionados à implementação e administração de fábricas de transformação e instalações industriais relacionadas à conservação, construção e aperfeiço-
amento de terrenos, fabricas de tratamento de água, barragens, reservatórios de água potável, lagoas artificiais, lagoas flutuantes artificiais; serviços de con-
sultoria e pesquisa profissional, nomeadamente, estudo científico e pesquisa na área de hidráulica para abastecimento de água; projecto de lagoas artificiais 
e sistemas de tratamento de água para manter a qualidade da água nas lagoas artificiais. 
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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 

00003512/2017/ME/MP  
29  
 
GLORIA S.A.  
 
Peru  
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina, 
Lima , Peru 
 
Industrial e Comercial  
11/09/2017  
Classe 29:  Carne, peixe, aves e caça; extratos de car-
ne; geleias, doces, compotas; frutos e legumes em 
conserva, secos e cozidos; ovos; queijo; leite e lacticí-
nios; leite; óleos e gorduras. 

00003513/2017/MN/MP&S  
33, 35, 43  
 
Ferreira e Filhos Lda.  
 
Cabo Verde  
Praia, Nossa Senhora Da Graça  
 
Industrial e comercial  
18/09/2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003514/2017/MN/MS  
 
38, 41  
 
Rede Record de Televisão Cabo Verde, S.A  
 
Cabo Verde  
 
PALMAREJO - EDIFICIO MENO BRAZÃO , Praia 
 
Comercial e Industrial  
 
03-10-2017  
 
CLASSE 38: Telecomunicação. CLASSE 41: Produção 
de conteúdos televisivos . 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003515/2017/ME/MS  
37  
 
CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V  
 
Antilhas Holandesas  
 
Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Willems-
tad, Curacao, Netherlands Antilles. 
 
 
Comercial e Industrial 
 
04-10-2017  
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003517/2017/ME/MS  
 
36  
 
CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V  
 
Antilhas Holandesas  
 
Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Willems-
tad, Curacao, Netherlands Antilles.  
 
Comercial e Industrial  
 
04-10-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003516/2017/ME/MS  
 41  
 
CRYSTAL LAGOONS (Curacao) B.V  
 
Antilhas Holandesas  
 
Kaya W.F.G (Jombi) Mensing 14, 2nd floor, Willems-
tad, Curacao, Netherlands Antilles.  
 
Comercial e Industrial  
 
04-10-2017  
Abaixo Listado 

Reivindicação cores: Tons de verde, tons de azul, branco, amarelo, ver-

melho  

Classe 33 - bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). Classe 35 - Publi-
cidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial. Classe 43 – 
serviços de restauração (alimentação), serviços de estabelecimentos de bebi-
das, alojamento temporário.  

FÉ PLAY CRYSTAL LAGOONS 

CLASSE 37: Serviços de manutenção de plantas de tratamento de água, 
lagoas artificiais, lagoas flutuantes artificiais, diques e reservatórios de água 
potável; serviços de construção de fabricas de tratamento de água, lagoas 
artificiais, lagoas flutuantes artificiais, diques e reservatórios de água potá-
vel; serviços de manutenção e construção para sistemas de tratamento de 
água para manter a qualidade da água em lagoas artificiais, lagoas flutuantes 
artificiais, diques e reservatórios de água potável. 

CRYSTAL LAGOONS 

CLASSE 41: Serviços de educação, formação e treino prático 
(demonstração), serviços de entretenimento, organização de actividades 
desportivas e culturais, entretenimento na natureza em parque aquático e 
centro de diversões, fornecimento de parques de diversões, parques aquáti-
cos, lagoas artificiais, lagoas flutuantes sintéticas, piscinas de natação, cam-
pos de golfe, instalações e instalações desportivas. 

CRYSTAL LAGOONS 

CLASSE 36: Consultoria imobiliária, avaliação e administração de imóveis, 
leasing de imóveis, leasing de terrenos, serviços de gestão imobiliária. 

Revindicação de cores: Preto pantone P 179-14 C. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003519/2017/MN/MP&S  
30, 32, 33, 43  
 
Grupo Mirage Padaria, Lda  
 
Cabo Verde  
Praia, Nossa Senhora Da Graça-Palmarejo  
 
 
comercial e industrial  
18/09/2017  
Abaixo Listado 

Classe 30 - café, chá, cacau, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; fari-
nhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados 
comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostar-
da; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. Classe 
32 – cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas; 
bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. 
Classe 33 - bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas). Classe 43 – ser-
viços de restauração (alimentação), serviços de estabelecimentos de bebidas, 
alojamento temporário.  

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003520/2017/ME/MS  
  
35  
 
Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.  
 China  
 
Room 405B, Zibian Building 2, Nº. 48 Chenjiaci 
Avenue, Liwan District, Guangzhou, China 
 
 
Industrial  & Comercial 
28/09/2017  
Abaixo Listado 

Classe 35 - Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins 
de venda a retalho; publicidade; administração comercial do licenciamento de 
produtos e serviços para terceiros [serviços de]; serviços de agências de im-
portação-exportação; promoção de vendas para terceiros; marketing; disponi-
bilização de um espaço de mercado on-line para compradores e vendedores 
de produtos e serviços; consultadoria em gestão de pessoal; otimização de 
motores de busca para promoção de vendas; angariação de patrocínios. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003522/2017/MN/MP  
33 
 
Musica & Grogue Tarrafal Lda  
 
Cabo Verde 
Porto Novo, São João Baptista, Praia de Tarrafal de 
Monte Trigo, Santo Antão  
 
Industrial e Comercial 
09/10/2017 
Grogue, Ponche e derivados, Bebidas alcoólicas com 
execeção de cerveja.  

Reivindicação de cores: Preto Pantone P 173-16 C e Preto Pantone P 172-

11 C. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003525/2010/ME/MP  
09  
 
INTEL CORPORATION  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
 
2200 Mission College Boulevard, SANTA CLARA. 
Califórnia 95052-8119, U.S.A. 
 
Comercial e Industrial 
 
02-02-2010  
 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 
controlo (inspecção), de socorro, (salvamento) e de ensino; gravadores de cassetes, gravadores; aparelhos e instrumentos para monitorização, detecção, tes-
tes e medição; disquetes; aparelhos electrónicos de segurança; aparelhos de vigilância; aparelhos e equipamentos para gravação, processamento, recepção, 
reprodução, transmissão, modificação, compressão, descompressão, radiodifusão, fusão e/ou aumento de som, imagens, gráficos e dados; algoritmo de pro-
gramas de software para a operação e controle de computadores; aparelhos e instrumentos electrónicos para reconhecimento de códigos digitais e analógi-
cos; aparelhos de controlo para todos os referidos bens; software de sistema operativo; programas operativos; extensões, ferramentas e utilitários do sistema 
de computador, no domínio de aplicações de software para conexão de computadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicação e aplicações da rede 
global de computadores; telecomunicações informatizadas e equipamentos de rede, designadamente software de sistema operacional, modems, câmaras, 
auscultadores, microfones, cabos e adaptadores; jogos de computador; estantes, armários e suportes, todos adaptados para os produtos atrás referidos; trans-
ferência em tempo real, transmissão, recepção, processamento e digitalização de informação áudio e vídeo gráfica; estruturas de dados de computador 
(“firmware”); computadores; computadores portáteis; microcomputadores; minicomputadores; instalações de computadores; placas de memória; aparelhos 
de processamento; assistentes pessoais digitais; telemóveis; “smart phones”; organizadores pessoais portáteis e de bolso; hardware de computador; circuitos 
integrados; memórias de circuitos integrados; chips de circuitos integrados; conjunto de chips especializados de computador (“chip-sets”); processador de 
chips semicondutores; chips semicondutores; microprocessadores; placas de circuito impressos; placas de circuitos electrónicos; placas-mãe 
(“motherboards”) de computadores; conjunto de chips especializados; dispositivos de memória de computadores; sistemas operativos; programas de compu-
tadores; microcontroladores; processadores de dados; unidades centrais de processamento; dispositivos de memória semicondutora; processadores progra-
máveis por software; processadores ópticos e digitais; periféricos de computadores; placas vídeo para circuito; placas áudio para circuito; placas áudio e 
vídeo para circuitos; aceleradores gráficos de vídeo; aceleradores multimédia; processadores de vídeo; placas de processadores de vídeo; embalagens e invó-
lucros de matrizes de processadores; cartões, discos, cassetes, fios, gravações. 

Reivindicação de cores: Vermelho 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003526/2015/ME/MP&S  
9,38,41,42  
 
INTEL CORPORATION  
 
Americana  
2200 Mission College Boulevard, SANTA CLARA, 
Califórnia 95052-8119, U.S.A. 
 
Industrial e Comercial  
12/02/2016  
Abaixo Listado 

EXPERIENCE WHAT´S INSIDE 

CLASSE 9: Computadores; computadores portáteis; minicomputadores; hardware informático; circuitos integrados; conjuntos de chips informáticos; pro-
cessadores de semicondutores; chips de semicondutores; microprocessadores; placas de circuitos impressos; placas de circuitos eletrónicos; placas-mãe de 
computador; microcontroladores; processadores de dados; unidades de processamento central; memórias de semicondutores, dispositivos de armazenamen-
to de memória; unidades flash; processadores programáveis de software; microprocessadores digitais e ópticos; periféricos de computadores; placas de 
circuitos de vídeo; placas de circuito áudio; placas de circuito de áudio/vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; processadores de gráficos e vídeo; placas de 
processadores de vídeo; aparelhos de segurança eletrónica e aparelhos de vigilância, nomeadamente hardware informático, chips de computadores e micro-
processadores otimizados para vigilância de segurança eletrónica; programas de software de algoritmos para o funcionamento e controlo de computadores; 
software de sistema operativo informático; extensões de sistemas informáticos, ferramentas e utilitários no setor do software de aplicação para ligar compu-
tadores pessoais, redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de redes informáticas globais; hardware e software informático para otimizar e fornecer 
a transferência em tempo real, transmissão, receção, processamento e digitalização de informações gráficas de áudio e vídeo; firmware informático; softwa-
re de utilitários de computadores e outro software informático utilizado para manter e operar sistemas informáticos; instalações informáticas; assistentes 
digitais pessoais; organizadores pessoais eletrónicos portáteis e manuais; sistemas de segurança para hardware e software informático, nomeadamente, 
firewalls, hardware de servidores de acesso de rede para criar e manter firewalls, hardware informático de redes privadas virtuais (VPN) e software operati-
vo de servidores informáticos para criar e manter firewalls; software de segurança para aceder e controlar e proteger os sistemas informáticos e de comuni-
cação; hardware e software informático para utilizar a proteger redes informáticas contra o roubo de dados ou danos por utilizadores não autorizados; placas 
aceleradoras de voz informáticas; equipamento de redes de telecomunicações e sistemas operativos informáticos e de processamento informático; aparelhos 
e instrumentos de telecomunicações, nomeadamente routers informáticos, hubs, servidores e interruptores; hardware e software informático para o desen-
volvimento, manutenção e utilização de redes de computadores de área local e ampla; hardware de redes informáticas; descodificadores; dispositivos de 
controlo eletrónico para a interface e controlo de computadores e redes informáticas e de telecomunicações globais com transmissões por cabo e televisão e 
equipamentos; aparelhos para testar e programar circuitos integrados; servidores informáticos; hardware e software informático para criar, facilitar e gerir o 
acesso remoto e comunicação com redes de área local (LANs), redes privadas virtuais (VPN), redes de área alargada (WANs) e redes informáticas globais; 
software e hardware informáticos para utilizar a fornecer o acesso de vários utilizadores a uma rede de informações informáticas global para a pesquisa, 
recuperação, transferência, manipulação e divulgação de uma vasta gama de informações; ferramentas de software informático, nomeadamente software de 
utilitários para a facilitação de aplicações de software de terceiros; hardware e software informático para comunicações de redes sem fios; publicações ele-
trónicas transferíveis na forma de boletins informativos, livros, revistas, jornais, brochuras e papéis brancos na área da eletrónica, semicondutores, aparelhos 
eletrónicos integrados e dispositivos, computadores, telecomunicações, entretenimento, telefonia e telecomunicações com fios e sem fios; manuais de ins-
truções eletrónicos transferíveis a partir de uma rede informática global; sistema de posicionamento global (GPS); computadores de navegação de veículos; 
dispositivos de comunicação de veículos; visores eletrónicos e monitores de veículos; computadores de veículos e dispositivos de computação; dispositivos 
de entretenimento e informações no veículo e respetivos componentes; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, de análise, fotográficos, cinematográ-
ficos, óticos, de pesagem, medição, sinalização, verificação (supervisão), salvamento de vidas e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comu-
tação, transformação, acumulação, regulação ou controlo de eletricidade; aparelhos para a gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; supor-
tes de dados magnéticos, discos de gravação; discos compactos, DVDs e outros suportes de gravação digital; mecanismos para aparelhos operados por moe-
das; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados, computadores; software informático; aparelhos de extinção de 
incêndios. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações e comunicações; transferência de dados por telecomunicações; acesso sem fios à internet e redes de 
comunicações; transmissão de conteúdo de voz, dados, gráficos, som, vídeo, imagens e multimédia através de redes de comunicação sem fios e internet; 
serviços de protocolo de voz sobre internet (VOIP); serviços de transmissão e provisão de acesso de telecomunicações a conteúdo de voz, dados, gráficos, 
som, vídeo e multimédia; teleconferências; transmissão e divulgação eletrónica de dados, áudio, vídeo e conteúdo multimédia; serviços de transmissão pela 
internet; transmissão e divulgação eletrónica de dados, conteúdo de áudio, vídeo e meios digitais para outros através de redes informáticas globais e locais; 
transmissão sem fios; fornecer ligações de telecomunicações eletrónicas através de redes óticas; serviços de consultoria de telecomunicações; fornecer salas 
de conversação online e placas de boletins eletrónicos para a transmissão de mensagens entre os utilizadores no setor de interesse geral; mensagens eletróni-
cas; telecomunicações. CLASSE 41: Serviços de formação nos setores das redes, conceção de sistemas de redes, operação de redes, manutenção de redes, 
testes de redes, protocolos de redes, gestão de redes, engenharia de redes, computadores, software, microprocessadores e tecnologia da informação; serviços 
de entretenimento, nomeadamente a organização de exposições para jogos informáticos, fornecer jogos informáticos online e organizar eventos desportivos 
e culturais comunitários; fornecer publicações online sob a forma de revistas, boletins informativos, jornais, livros e brochuras nas áreas da fotografia, ima-
gens e bens e serviços associados; serviços educativos, nomeadamente, fornecer seminários, cursos e sessões de tutoriais no setor das imagens digitais atra-
vés de redes informáticas globais; serviços de educação online computorizados, nomeadamente, fornecer classes, seminários, sessões de tutoriais, conferên-
cias e workshops no setor dos computadores, hardware informático, microprocessadores, redes de software e informáticas; serviços educativos, nomeada-
mente fornecer sessões tutoriais interativas e cursos sob a forma de guias sobre como fazer, dicas e técnicas, orientação e aconselhamento de peritos, tudo 
relacionado com a compra, utilização, cuidados, manutenção, suporte, atualização, melhoria e configuração de hardware informático, software informático, 
redes de computadores, bens e serviços de comunicações e teleconferências; serviços educativos, nomeadamente a realização de aulas, seminários, confe-
rências e fóruns educativos online no setor da informática e utilização de software, navegação em redes informáticas mundiais, ciências e tecnologias infor-
máticas, gestão de computadores e distribuição de materiais do curso em associação a isso; desenvolvimento e divulgação de materiais educativos concebi-
dos para aumentar a literacia tecnológica entre alunos; serviços de educação e formação no setor de soluções empresariais online; educação; fornecer forma-
ção; entretenimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços de gestão de redes informáticas, nomeadamente, monitorização de sistemas 
de redes para fins técnicos; alojamento de conteúdo digital na internet; serviços de monitorização de redes informáticas, nomeadamente, fornecer informa-
ções sobre o funcionamento de redes informáticas; serviços de consultoria de conceção técnica no setor dos computadores e computação sem fios; fornecer 
a utilização temporária de software não transferível para otimizar e fornecer a transferência em tempo real, transmissão, receção, processamento e digitali-
zação de informações de gráficos de áudio e vídeo; fornecer o acesso temporário de software não transferível para o processamento, armazenamento, recu-
peração, transmissão, apresentação, introdução, retirada, compressão, descompressão, modificação, transmissão e impressão de dados; fornecer a utilização 
temporária de software não transferível para garantir a segurança de redes informáticas, para o controlo e segurança do acesso e para utilização na proteção 
de redes informáticas contra o roubo de dados ou danos por utilizadores não autorizados; fornecer a utilização temporária de software não transferível para a 
receção, apresentação e utilização de sinais de dados de vídeo, áudio e digitais de transmissão; fornecer a utilização temporária de software não transferível 
para criar, facilitar, desenvolver, manter e gerir o acesso remoto e comunicações com redes de área local (LANs), redes privadas virtuais (VPN), redes de 
área alargada (WANs) e redes informáticas globais; fornecer a utilização temporária de software não transferível para utilizar a fornecer o acesso de vários 
utilizadores a uma rede de informações informáticas global para a pesquisa, recuperação, transferência, manipulação e divulgação de uma vasta gama de 
informações; fornecer a utilização temporária de ferramentas de software não transferíveis para a facilitação de aplicações de software de terceiros; fornecer 
a utilização temporária de software não transferível para comunicações de redes sem fios; desenvolvimento, conceção e serviços de consultoria relativamen-
te a software e hardware informático; conceber e desenvolver normas para outros na conceção e implementação de software informático, hardware informá-
tico e equipamento de telecomunicações;  (…) 
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(…) fornecer aos clientes e técnicos informações relativas à gestão de projetos informáticos; serviços científicos e tecnológicos e investigação e conceção 
relativamente a isso; serviços de análise e investigação industrial; conceção e desenvolvimento de hardware e software informáticos. 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade do registo efetuado na Jamaica, nº 66179, em 22 de Dezembro de 2014. 
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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. 

12ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

33 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

RETIFICAÇÃO DE 
PEDIDOS  

2 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA  
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Marca nº 0000737/2007/ME/MP 

  

WEST 

 
Retificação da marca nº 0000737/2007/ME/MP – WEST – em nome da Reemtsma Ciga-
rettenfabriken Gmbh., de nacionalidade Alemã, com a residência em Max-Born-
Strasse 4, Hamburgo 22774, Alemanha, publicado na III Serie do B.O. de 25 – 06 – 
2010, nas partes relativas ao numero da marca. 

 
Marca nº 0000967/2007/ME/MP&S 

  

LIVE IN CABO VERDE 

 
Retificação da marca nº 0000967/2007/ME/MP&S, em nome da Caixa Geral de Depósi-
to, S.A, de nacionalidade portuguesa, com residência na Avenida João XXI, 631000-300, 
Lisboa – Portugal, publicada no B.O nº 38, III Série, de 01 de outubro de 2010, na parte 
relativa a descrição dos produtos da classe 09 – Cartões de Crédito, de debito e de pré-
pagamento magnéticos, cartões magnéticos para operações. 

 
Marca n.º 00001709/2009/ME/MP 

 

  

 
Retificação da marca nº 00001709/2009/ME/MP – em nome da Caixa Leasing e Facto-
ring – Instituição Financeira de Crédito, S.A. de nacionalidade Portuguesa, com a 
residência Av. 5 de Outubro, 175 – 12º. Andar 1050-053 Lisboa, Portugal publicado 
no 7º BPI, nas partes relativas à data do pedido de registo e ao número da marca. 

 

Marca n.º 00001875/2012/ME/MP 

 

 

 
Retificação da marca nº 00001875/2012/ME/MP – Ate Ceramic – em nome da Con-
tinental Teves AG & Co. oHG, de nacionalidade Alemã, com residência Gueric-
kestraBe 7, D-60488, Frankfurt, Germany, Publicado no 3º BPI, na parte relativa ao 
nome e morada do titular.  

 
Marca n.º 00002855/2015/ME/MP 

  
  

SCOTT´S 

  

 
Retificação da marca nº 00002855/2015/ME/MP, SCOTT`S – em nome da Quaker 
OATS Limited, de nacionalidade Inglesa, com residência P.O. Box 24, Bridge Road, 
Southall, Middlesex UB2  4AG, United Kingdom, publicado no 6º BPI, na parte relativa 
a morada do Titular. 

 
Marca n. º 00003325/2017/ME/MS 

  

PESTANA SEVEN HOTELS 
  

 
Retificação da marca nº 00003325/2017/ME/MS - PESTANA SEVEN HOTELS – em 
nome do GRUPO PESTANA S.G.P.S. S.A, de nacionalidade Portuguesa, com residência 
em Largo António Nobre, 9000-022 Funchal, Portugal, na parte relativa ao nome e mora-
da do requerente. 

  

 
Marca n. º 00003282/2016/MP&S 

  

 

 
Retificação da marca n. º 00003282/2016/MP&S – FRIST CHOICE – em nome da TUI 
Travel Amber E&W LLP, de nacionalidade Britânica, com residência em  Tui Travel 
House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, RH10 9QL Crawley, West Sussex, 
Grã-Bretanha, publicado no 10º BPI, na parte relativa a reivindicação de cor do sina da 
marca : reivindicam-se as cores – Cor – de – rosa e pantone 213C 

 
Marca n.º 00003395/2017/MN/MS 

  

 

 
 
Retificação da marca nº 00003395/2017/MN/MS,– em nome da EMPREITEL FIGUEI-
REDO, SA, de nacionalidade Cabo-verdiana, com residência na Rua Cidade de Díli Nº 
12/A, 2ª Esq - Achada Santo António - Cidade da Praia, publicado no 11º BPI, na parte 
relativa  à morada do titular.  
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Marca nº 00003415/2017/ME/MP 

  

 BRUFEN 

  
Retificação da marca nº 00003415/2017/ME/MP, em nome da Abbott GmbH & Co. KG, 
na parte relativa a listagem dos produtos - medicamentos, preparações farmacêuticas. 

Marca n.º 00003413/2017/ME/MS 

  

 

Retificação da marca nº 00003413/2017/ME/MS, Classes: 29, 41 e 43,  – em nome da 
STEIGENBERGER HOTELS AG, de nacionalidade Alemã, com residência Lyoner Str. 
40, 60528 Frankfurt, Alemanha, publicado no 11º BPI, nas partes relativas  às Classes e à 
lista Produtos e Serviços da marca.  CLASSE 39: Transporte de pessoas; serviços de orga-
nização 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 automóveis e de outros veículos de 
transporte; reserva de transporte; fornecimento de informação relativamente a transporte e 
viagens; aconselhamento relativamente a viagens. CLASSE 41: Planeamento e organiza-
ção de eventos de entretenimento, desportivos e culturais. CLASSE 43: Serviços hotelei-
ros, 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 servi-
ços atrás mencionados fornecidos também através de meios eletrónicos e via internet. 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no 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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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

AVERBAMENTOS 

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

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE 

MARCAS 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. Com 

sede em: Rua Barata salgueiro, nº 28, 

6º piso, 1250-044 Lisboa, Portugal; 

PARA: NOVO BANCO, S.A., Com sede 
em: Avenida da Liberdade, nº 195, 
1250-142 LISBOA, PORTUGAL. 

  

0000552/2010/ME/MP&S  KRETCHEU 9,3 6 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 
Com sede em: Rua Barata salgueiro, 
nº 28, 6º piso, 1250-044 Lisboa, Por-
tugal; 
  

PARA: NOVO BANCO, S.A., Com sede 
em: Avenida da Liberdade, nº 195, 
1250-142 LISBOA, PORTUGAL. 

  

00001165/2010/ME/MP&S  CRETCHEU 9, 36 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell International Inc. Com 
sede em: Edifício Interseco, Calle 
Elvira Mendez No. 10, apartado 
0816-01560, Panamá 5, Panamá; 
  

PARA: Promasidor  IP Holdings Limi-
ted com sede em: Ebène Junction, 
Rue de Ia Démocratie, Ebène, ilhas 
Maurícias. 

 

00001854/2012/ME/MP 
 

  

 29 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell International Inc. Com 
sede em: Edifício Interseco, Calle 
Elvira Mendez No. 10, apartado 
0816-01560, Panamá 5, Panamá; 

  
PARA: Promasidor  IP Holdings Limi-

ted com sede em: Ebène Junction, 
Rue de Ia Démocratie, Ebène, ilhas 
Maurícias. 

 

 00001855/2012/ME/MP 

  

  

ONJA 

  

 29,30 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell International Inc. 
Com sede em: Edifício Interseco, 

Calle Elvira Mendez No. 10, 
apartado 0816-01560, Panamá 5, 

Panamá; 
  

PARA: Promasidor  IP Holdings 

Limited com sede em: Ebène 
Junction, Rue de Ia Démocratie, 

Ebène, ilhas Maurícias. 

 00001856/2012/ME/MP 
 

  

  

  

 29 

 

  

  

12ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

40 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell International Inc. 
Com sede em: Edifício Interseco, 

Calle Elvira Mendez No. 10, 
apartado 0816-01560, Panamá 5, 

Panamá; 
  

PARA: Promasidor  IP Holdings 

Limited com sede em: Ebène 
Junction, Rue de Ia Démocratie, 

Ebène, ilhas Maurícias. 

 00001857/2012/ME/MP  AMILA 32 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell International Inc. 
Com sede em: Edifício Interseco, 

Calle Elvira Mendez No. 10, 
apartado 0816-01560, Panamá 5, 

Panamá; 
  

PARA: Promasidor  IP Holdings 

Limited com sede em: Ebène 
Junction, Rue de Ia Démocratie, 

Ebène, ilhas Maurícias. 
 

00001858/2012/ME/MP 

  

 

 

 

LOYA 

  

  

  29 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
DE: JOHANNA Siebenundneun-

zigste Vermögensverwaltungsge-
sellschaft GmbH Com sede em: 

Stadthausbrücke 1-3, 20355 
Hamburgo; 

  
PARA: Siemens Healthcare GmbH, 

Com sede em:  Henkestr. 127 

91052 Erlangen Alemanha. 
  

00003086/2016/ME/MP&S Healthineers 
1, 5, 9, 10, 16, 25, 35, 36, 

37, 38, 41, 42 e 44 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE  
MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 

DO TITULAR 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DENOMI-
NAÇÃO SOCIAL DO TITULAR: 

  
DE: DILOP – Produtos Alimentares, SA 

  

PARA: MONTE D’AVILA – Alimentação 
S.A 

  

0000170/2006/ME/MP DILOP 29 

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

  
DE: CITIZEN HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA, ALSO TRADING AS CITI-
ZEN HOLDINGS CO., LTD 

  
PARA: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI 

KAISHA ALSO TRADING AS CITI-

ZEN WATCH CO., LTD 
  

0000213/2006/ME/MP 

 

09, 14 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DENOMI-
NAÇÃO SOCIAL DO TITULAR: 

  
DE: DILOP – Produtos Alimentares, SA 

  
  

PARA: MONTE D’AVILA – Alimentação 
S.A 

  

00001687/2011/ME/MP DAMATTA 29 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NO-

ME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: HILTON HHONORS WORLDWIDE 
LLC 

  
PARA: HHONORS WORLDWIDE, LLC  

  

00001996/2012/ME/MS 

 

43 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DOS  
PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º  Marca 

 
Reprodução do sinal da  

Marca 
 

Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA 
DO TITULAR: 

DE: Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 LIS-
BOA, PORTUGAL; 

  
PARA: Rua Barata salgueiro, nº 28, 6º piso, 

1250-044 Lisboa, Portugal. 
  

0000552/2010/ME/MP&S KRETCHEU 9, 36 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA 
DO TITULAR: 

  
DE: Avenida da Liberdade, 195, 1250-142 LIS-

BOA, PORTUGAL; 
  

PARA: Rua Barata salgueiro, nº 28, 6º piso, 
1250-044 Lisboa, Portugal. 

  

00001165/2010/ME/MP&S CRETCHEU 9, 36 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

PEDIDOS DE  
DESISTÊNCIA 

4 
 
 
DESISTÊNCIA MARCAS  

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “CELESTARS” 
n.º 0000811/2010/ME/MP&S, em nome da AGA KHAN FUND FOR 
ECONOMIC DEVE-LOPMENT S.A 

  
CELESTARS 

  
  
AGA KHAN FUND FOR ECONOM-

IC DEVE-LOPMENT S.A 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa “THE GRIZZ 

SQUAD” n.º 00001998/2012/ME/MS, em nome da Titan Internatio-
nal, Inc. 

THE GRIZZ SQUAD 

  
 Titan International, Inc. 

 

Desistência do pedido de registo / Marca nominativa “BKB” n.º 

00002549/2014/ME/MP&S, em nome da BKB GLOBAL, LLC.,. BKB BKB GLOBAL, LLC., 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

TÍTULOS  DE CONCESSÃO   

6 
 

TÍTULOS DE REGISTO  
 
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 0000971/2008/ME/MP 

Marca: MYFLAVOR 

Classe: 34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

 

Data do pedido: 09-04-2008 

Publicação: B.O 01/10/10 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Suíça  

 
 
 
  
 
 

 

N.º Registo: 0000839/2010/ME/MP 

Marca: Captain Morgan Or iginal 

Spiced Gold 

Classe: 33 

Titular: Diageo Scotland Limited  

 

Data do pedido: 19-08-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: ESCÓCIA  

 

N.º Registo: 0000816/2010/ME/MP&S 

Marca: FOXlife 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: TWENTIETH CENTURY 

FOX FILM CORPORATION 

Data do pedido: 09-02-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 09/02/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 

 
 
 
 
 
 

MICRO KINGS 

 
 
 

N.º Registo: 0000969/2008/ME/MP 

Marca: MICRO KINGS 

Classe: 34 

Titular: Philip Morr is Brands, Sàr l 

 

Data do pedido: 27-02-2008 

Publicação: B.O 01/10/10 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Suíça  

 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 0000793/2007/ME/MP 

Marca: PARLIAMENT 

Classe: 34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

 

Data do pedido: 03-04-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Suíça  

AEG 

N.º Registo: 0000181/2009/ME/MP 

Marca: AEG 

Classe: 09 

Titular: AB ELECTROLUX 

 

Data do pedido: 04-08-2009 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 09/12/2016 

País de Origem: Suécia  

PARLIAMENT 

N.º Registo: 0000812/2010/ME/MP&S 

Marca: CULT 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: Fox International Channels 

(US) INC 

Data do pedido: 22-02-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 09/02/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

CULT 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00001627/2012/ME/MP 

Marca: SPRITE (4-D) 

Classe: 32  

Titular: The Coca-Cola Company 

 

Data do pedido: 26-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 
 

 
 
 

 

N.º Registo: 00001626/2012/ME/MP 

Marca: Spr ite 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

 

Data do pedido: 26-01-2012  

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 

 

N.º Registo: 00001625/2012/ME/MP 

Marca: Fanta (Mista) 

Classe: 32  

Titular: The Coca-Cola Company 

 

Data do pedido: 26-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 

N.º Registo: 00001551/2007/ME/MP 

Marca: Teka 

Classe: 07, 09, 11, 20 

Titular: TEKA PORTUGAL, S.A 

 

Data do pedido: 15-10-2007 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10/09/2013 

País de Origem: Por tugal  

 

N.º Registo: 00001112/2007/ME/MP 

Marca: HANSAPLAST 

Classe: 05 

Titular: Beier sdor f AG 

 

Data do pedido: 29-05-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Alemanha  

 
 
 
 
 
 
 

HANSAPLAST 
 

 

N.º Registo: 00001134/2007/ME/MP 

Marca: NIVEA 

Classe: 03 

Titular: Beier sdor f AG 

 

Data do pedido: 29-05-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão:03/09/2013 

País de Origem: Alemanha  

 
 
 
 

NIVEA 
 
 

N.º Registo: 00001100/2007/ME/MP 

Marca: ELASTOPLAST 

Classe: 10 

Titular: Beier sdor f AG 

 

Data do pedido: 29-05-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão:13/08/2013 

País de Origem: Alemanha  

ELASTOPLAST 

N.º Registo: 00001103/2007/ME/MP 

Marca: EUCERIN 

Classe: 03 

Titular: Beier sdor f AG 

 

Data do pedido: 29-05-2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13/08/2013 

País de Origem: Alemanha  

 
 
 
 

EUCERIN 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00001765/2011/ME/MP 

Marca: DASANI 

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  

DASANI 

N.º Registo: 00001768/2011/ME/MP 

Marca: Sprite 

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  

SPRITE 

N.º Registo: 00001764/2011/ME/MP 

Marca: COKE 

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  

 
 
 
 

COKE 
 
 

N.º Registo: 00001635/2012/ME/MP 

Marca: Schweppes 

Classe: 32 

Titular: ATLANTIC INDUSTRIES 

 

Data do pedido: 30-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10/09/2013 

País de Origem: Ilhas Cayman  

 
 
 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00001769/2011/ME/MP 

Marca: Fanta 

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  

FANTA 

N.º Registo: 00001767/2011/ME/MP 

Marca: BONAQUA 

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  

 
 

 
BONAQUA 

 
 

N.º Registo: 00001745/2011/ME/MP&S 

Marca: FOX MOVIES 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: TWENTIETH CENTURY 

FOX FILM CORPORATION 

Data do pedido: 13-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  

 
 
 
 

FOX MOVIES 

 
 

 

N.º Registo: 00001631/2012/ME/MP 

Marca: COCA-COLA 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

 

Data do pedido: 26-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002031/2012/ME/MP 

Marca: YIPPY 

Classe: 30, 32 

Titular: RAUCH FRUCHTSÄFTE 

GmbH 

 

Data do pedido: 22-11-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 04/01/2017 

País de Origem: ÁUSTRIA  

 
 
 
 
 
 

 

N.º Registo: 00001951/2012/ME/MP 

Marca: TITAN 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 

INC. 

Data do pedido: 05-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 
 
 

YIPPY 
 
 

 

N.º Registo: 00001950/2012/ME/MP 

Marca: TITAN THE GRIZZ 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 

INC. 

Data do pedido: 05-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 

N.º Registo: 00001830/2012/ME/MS 

Marca: BODY CONCEPT 

Classe: 44 

Titular: Body Concept – Centros de 

Estética e Bem Estar, Lda 

Data do pedido: 16-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 30/06/2017 

País de Origem: Por tugal  

 
 

 

N.º Registo: 00001773/2011/ME/MP 

Marca: COCA COLA (Mista) 

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: 00001774/2011/ME/MP 

Marca: COCA COLA (FIG.) 

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: 00001770/2011/ME/MP 

Marca: COCA-COLA ZERO 

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  

COCA-COLA ZERO 

N.º Registo: 00001771/2011/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  

 
 
 
 

COCA-COLA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002268/2013/ME/MP 

Marca: DTE4 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIO-

NAL, INC. 

Data do pedido: 04-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

DTE4 

N.º Registo: 00002553/2014/ME/MP 

Marca: VSV (Mista) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO NORTH AMERI-

CA, INC. 

Data do pedido: 26-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 13/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA   

N.º Registo: 00002191/2013/ME/MS 

Marca:  Visa (Figurativa) 

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL 

SERVICE ASSOCIATION 

Data do pedido: 09-08-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10/01/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00002193/2013/ME/MP 

Marca: DIAGEO (Figur taiva) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO BRANDS B.V. 

 

Data do pedido: 09-08-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 24/04/2017 

País de Origem: HOLANDA  

 
 
 

N.º Registo: 00002089/2013/ME/MP 

Marca: DIOVAN 

Classe: 05 

Titular: NOVARTIS AG 

 

Data do pedido: 11-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 12/07/2017 

País de Origem: SUÍÇA  

 
 
 
 
 
 

DIOVAN 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002123/2013/ME/MP 

Marca: br f 

Classe: 29, 30, 31 

Titular: BRF - Brasil Foods S/A 

 

Data do pedido: 08/04/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão:  

País de Origem: Brasil  

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002547/2014/ME/MP 

Marca: Pandora (Mista) 

Classe: 14 

Titular: PANDORA A/S 

 

Data do pedido: 16-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14/07/2017 

País de Origem: DINAMARCA  

 

N.º Registo: 00002192/2013/ME/MS 

Marca: VISA INFINITE 

Classe: 36 

Titular: VISA INTERNATIONAL 

SERVICE ASSOCIATION 

Data do pedido: 30-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10/01/2017 

País de Origem: ESTADOS UNI-

DOS DA AMÉRICA  

 
 
 
 

VISA INFINITE 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002561/2014/ME/MP 

Marca: (Figurativa) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO BRANDS B.V. 

 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/04/2017 

País de Origem: HOLANDA  

 

N.º Registo: 00002613/2014/ME/MP 

Marca: CIROC 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO BRANDS B.V. 

 

 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24/07/2017 

País de Origem: HOLANDA  

CIROC 

N.º Registo: 00002558/2014/ME/MP 

Marca: LAGAVULIN 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO SCOTLAND 

LIMITED 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 06/04/2017 

País de Origem: ESCÓCIA  

 
 
 
 
 
 

LAGAVULIN 
 

 

N.º Registo: 00002560/2014/ME/MP 

Marca: KNOCKANDO 

Classe: 33 

Titular: JUSTERINI & BROOKS 

LIMITED 

 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/04/2017 

País de Origem: REINO UNIDO  

 
 
 
 

KNOCKANDO 

N.º Registo: 00002554/2014/ME/MP 

Marca: Ste Fls (Mista) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO NORTH AME-

RICA, INC. 

Data do pedido: 26-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 13/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002557/2014/ME/MP 

Marca: (Tr idimensional) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO BRANDS B.V. 

 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 06/04/2017 

País de Origem: HOLANDA  

 

N.º Registo: 00002578/2014/ME/MP 

Marca: (FIGURATIVA) 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO NORTH AMERI-

CA, INC. 

Data do pedido: 26-09-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/04/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 

N.º Registo: 00002559/2014/ME/MP 

Marca: DALWHINNIE 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO SCOTLAND  

LIMITED 

 

Data do pedido: 12-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/04/2017 

País de Origem: ESCÓCIA  

 
 
 
 
 

DALWHINNIE 

 
 
 
 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

 
Retificação da marca nº 0000224/2006/ME/MP, publicada para efeito de concessão de registo no 3º BPI 
– Boletim da Propriedade Intelectual, na parte relativa ao sinal da marca. 

MONEYGRAM 

 
Retificação da marca nº 0000667/2009/ME/MS, publicada para efeito de pedido na III Serie do B.O nº 
25, de 25/06/2010, e no 4º - Boletim de propriedade Intelectual, para concessão de título, na parte relati-
va a descrição dos serviços: Serviço de transferência eletrónica de dinheiro. 
  

  

PAQUITA 

 
Retificação da marca nº 0000668/2009/ME/MP, publicada para efeito de pedido na III Serie do B.O nº 
25, de 25/06/2010, e no 4º - Boletim de propriedade Intelectual, para publicação e concessão de título, na 
parte relativa a descrição dos serviços: Biscoitos, bolachas. 
  

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002930/2015/ME/MP&S 

Marca: STARBUCKS 

Classe: 30, 32, 35, 43 

Titular: STARBUCKS CORPORA-

TION D/B/A STARBUCKS CAFFEE 

COMPANY 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

STARBUCKS 

N.º Registo: 00003235/2016/MN/MS 

Marca: NOSI WE BELIEVE IN 

Classe: 42 

Titular: Núcleo Operacional da Socie-

dade De Informação, Entidade Pública 

Empresarial - NOSi, E.P.E. 

 

Data do pedido: 27-10-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 06/07/2017 

País de Origem: CABO VERDE  

 

N.º Registo: 00002916/2015/ME/MP&S 

Marca: STARBUCKS (Figurativa) 

Classe: 30, 35, 43 

Titular: STARBUCKS CORPORATION 

D/B/A STARBUCKS CAFFEE COM-

PANY 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21/08/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  

 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002920/2015/ME/MP&S 

Marca: STARBUCKS COFFEE (Mista) 

Classe: 30, 32, 35, 43 

Titular: STARBUCKS CORPORA-

TION D/B/A STARBUCKS CAFFEE 

COMPANY 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21/07/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 

 
 

N.º Registo: 00002644/2013/ME/MP&S 

Marca: FOX SPORTS 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: TWENTIETH CENTURY 

FOX FILM CORPORATION 

Data do pedido: 27-12-2013 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 09/02/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 
 
 
 

FOX SPORTS 
 
 
 
 

N.º Registo: 00002809/2015/ME/MS 

Marca: GOLDEN TULIP  

Classe: 43 

Titular: GT LICENSING LUX  S.A.R.L 

 

Data do pedido: 17-07-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 19/04/2017 

País de Origem: LUXEMBURGO  

 
 
 
 

GOLDEN TULIP 

 
 
 

N.º Registo: 00002968/2015/ME/MP 

Marca: TAZO  

Classe: 30 

Titular: STARBUCKS CORPORA-

TION  D/B/A STARBUCKS CAFFEE 

COMPANY 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21/08/2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

TAZO 

N.º Registo: 00002919/2015/ME/MP 

Marca: FRAPPUCCINO 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: STARBUCKS CORPORATION 

D/B/A STARBUCKS CAFFEE COMPA-

NY 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 23-10-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  

 
 
 
 

FRAPPUCCINO 

 
 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RETIFICAÇÃO  
TÍTULOS DE MARCAS 

12ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

12ºBPI
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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 

389  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

SIPS – SISTEMA INTEGRADO DA PREVI-

DÊNCIA SOCIAL 

Software  

 

CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

391  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE CONS-

TRUÇÃO CIVIL 

Software  

 

CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

392  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE 

DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EMPRE-

SARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE GROS-

SISTA  

Software  

 

CD  

26/10/2016  

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 

393  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

PAGAMENTO ELECTRÓNICO  

 

Software  

 

CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

262  

Rede Record de Televisão CV  

 

The Love School  

 

Programa Televisivo (Audiovisual)  

 

Papel /CD 

06/05/2016 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

388 

BONAKO 

 

MUSKA  

 

Software  

 

Pen Drive  

24/07/2017  

390  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE 

DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EMPRE-

SARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE RETA-

LHISTA 

Software  

 

CD  

26/10/2016  

265  

Rede Record de Televisão CV  

 

Fala Cabo Verde  

 

Programa Televisivo (Audiovisual)  

 

Papel /CD 

06/05/2016 

12ºBPI
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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 

397  

ABRÃO CORREIA SENA  

 

DIOCESE DE SANTIAGO - CABO VERDE  

 

Cinquentenário sob Leituras  

Memória/Ensaio  

 

Pen Drive  

12/07/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Titular de Direitos 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

399  

BONAKO LDA  

 

Passa Free  

 

Software  

 

Pen Drive  

 

24/07/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

400  

CITI - HABITAT - CENTRO DE INOVA-

ÇÃO E TECNOLOGIA DE INTERVENÇÃO 

SOCIAL PARA O HABITAT 

 

RÁDIO COMUNITÁRIA VOZ DE PONTA 

D`ÁGUA  

 

PROJECTO 

PAPEL  

11-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

398  

Josimar Pina Gonçalves  

 

Epifânio Henrique Frederico Lopes Tavares  

 

Mar  

 

Música  

 

 CD  

24/07/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

401  

CELESTINO EYOVO VALENTIM CHITO-

NHO  

 

EUGÉNIO TAVARES, FILOSOFIA E LI-

ÇÕES DE VIDA, VOLUME I 

 

Livro  

 

DVD  

08-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

395 

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

TCE - TITULO DE COMÉRCIO EXTERNO  

Software  

 

CD  

26/10/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

396  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

SIGE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE 

GESTÃO ESCOLAR 

Software  

CD  

26/10/2016  

394  

NÚCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDA-

DE DE INFORMAÇÃO, ENTIDADES EM-

PRESARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

Mkonekta  

Software  

 

CD  

26/10/2016  

12ºBPI
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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 

405  

MADUENO ALBERTO TEIXEIRA BAR-

BOSA  

 

Praia Transportation  

 

Projeto  

 

Papel  

31-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

407  

SANDRO OSVALDO PEREIRA DOS SAN-

TOS PIRES LOPES  

 

CORAL SUN SET  

 

Projecto  

 

Pen Drive 

 

28-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

408  

Universidade Jean Piaget  

 

CVTURISMO UNI PIAGET  

 

Software  

 

CD 

01-09-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 406  

Celestino E. V. Chitonho  

 

Eugênio Tavares, Filosofia e Lições de Vida,  

Vol II  

 

Livro  

 

CD  

08-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

409  

CABOTUNE ENTERTAINMENT, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL, LDA  

 

CABOTUNE - NOS MUNDO FOR EVE-

RYONE  

Projeto  

 

Papel  

30/08/2017  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

403  

JOÃO RAMOS  

 

Arte Criolo  

 

Revista  

 

CD  

22-08-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

404  

Edson Jorge Varela Mendes Andrade  

 

 

LUA DJA PONTA  

 

Poesia/Música  

 

Papel  

13-09-2017  

402  

CELESTINO EYOVO VALENTIM CHITO-

NHO  

DIMENSÃO TERAPÊUTICA DA MORNA 

CABO-VERDIANA  

Livro  

 

DVD  

08-08-2017  

12ºBPI
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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 

0414  

MANUEL SPENCER LOPES DOS SANTOS  

 

CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CONS-

TRUÍDO - MANUAL DE BOAS PRÁTICAS 

 

Livro  

 

Papel  

09-10-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 411  

João Pedro Neto Fonseca  

 

Estórias Do meu País Inventado  

 

Projeto (Conto literário Infantil e Juventude)  

 

 Papel  

15/09/2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

412  

Milton Manuel Mendes Cabral  

 

OPORTUNIDADESCPLPL.COM  

 

Software  

 

Papel e Pendrive  

 13/09/2017  

410  

JOÃO PEDRO NETO FONSECA  

 

As tartarugas também choram  

 

Conto literário  

 

Papel  

15/09/2017  

12ºBPI


