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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, 

 

O ano 2016 foi um ano de bastante atividade no domínio da propriedade intelectual. Os compromissos assumidos fo-

ram, na sua maioria cumpridos. Dos quatro BPI´s assumidos, acabamos por publicar três, sendo que o BPI nº 9, publi-

cado a 30 de novembro de 2016 acabou por abarcar todos os atos praticados pelo IGQPI durante o 2º semestre do ano 

em referência. É nosso propósito, continuar na mesma linha de atuação, cumprindo com o compromisso de publicar, 

trimestralmente, um BPI e por esta via, dar resposta, eficiente, a todos os atos solicitados junto do Instituto.  

Iniciamos o ano 2017 com novas perspetivas, augurando que a dinâmica conhecida durante o ano 2016 seja cada vez 

mais pujante e promissora, aliás, a procura, cada vez mais crescente, do IGQPI, demonstra o quão importante é o papel 

que este Instituto vem desempenhando, na defesa dos interesses e na competitividade das nossas empresas e dos nos-

sos criadores. 

Não obstante as dificuldades que sempre acabam por surgir ao longo da implementação de processos, cremos estar no 

bom caminho. A procura tem sido crescente, assim como a nossa capacidade de resposta. O novo número do BPI é 

prova disso. Houve um aumento substancial, não só em termos de pedidos de registo, mas sobretudo, em termos de 

emissão de títulos. Estamos mais pertos de regularizar a situação de atraso acumulado ao longo dos últimos anos, prin-

cipalmente, em matéria de emissão de títulos. 

Por outro lado, entramos numa nova fase de gestão da PI através do nosso sistema integrado – o SIGePI. Muito embo-

ra em fase experimental, já é possível ver os ganhos em termos de gestão de processos. O próprio processo de formata-

ção do BPI já beneficia das mais valias do SIGePI. Resta-nos limar as arestas e afinar alguns detalhes do sistema, com 

vista a sermos mais eficientes e garantirmos maior segurança nos processos. 

Como se pode constatar, tal como prometemos, estamos cumprindo, não fosse o BPI o principal meio de interacção 

com o público em geral e sobretudo, de publicitação de todos os actos praticados pela administração da propriedade 

intelectual em Cabo Verde. Estamos prosseguindo os nossos objetivos, passo a passo, dia-a-dia, melhorando número a 

número e aperfeiçoando edição a edição. O nosso lema continua sendo a satisfação  dos nossos utentes e a melhoria 

contínua da qualidade dos nossos serviços - Com qualidade e confiança. 

 

Assim, uma vez mais, gostaríamos de aqui deixar um sinal de reconhecimento e de apreço ao bom trabalho que tem 

sido levado a cabo pela equipa que integra o instituto. 

 

Bem-haja a propriedade intelectual. 

 

 

 

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

atribuindo aos criadores o direitos de proteção e exclusividade sobre a criação e invenções.  
 
Quanto à forma de proteção a Propriedade Intelectual divide-se em duas grandes áreas: PROPRIEDADE     
INDUSTRIAL E DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS.  
 
Enquanto a Propriedade Industrial tem por objeto a proteção das invenções, das criações estéticas (design) e 
dos sinais usados para distinguir produtos e empresas no mercado, o Direito de Autor visa a proteção das 
obras literárias e artísticas (incluindo as criações originais da literatura e das artes). 
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PUBLICAÇÃO DE 
PEDIDOS DE REGISTO 

1 
 

Publicam-se os pedidos de registo listados a seguir, para a apresentação de oposição, nos termos do Artigo 
235º do Código da Propriedade Industrial (CPI).  
 

Obs.: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos no Bo-
letim da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO  
LOGÓTIPOS 
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Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003159/2016 

 

Kriolscope Filmes, LDA. 

 

Cabo Verde 

 

3ºA, Prédio INPS, ASA, Praia, Cabo Verde 

 

26/07/16 

Reivindicação de Cores: Azul 

Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

Data do pedido 

 

00003265/2016 

 

CORART & GRAPHIC DESIGN, LDA 

 

Cabo Verde 

 

Rua São Filipe, nº 16, PALMAREJO 

13-09-2016 

Logótipo nº 

Requerente 

 

 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

 

Data do pedido 

 

00003236/2016 

NUCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE 

DE INFORMACAO, ENTIDADES EMPRE-

SARIAL - NOSI, E.P.E. 

 

Cabo Verde  

Edifício Banco Internacional de Cabo Verde, 

BICV 4º PISO, AVENIDA CIDADE DE LIS-

BOA, CX Postal n.620 - Cidade da Praia, Ilha 

de Santiago - Cabo Verde 

27/10/2016 

Reivindicação de Cores: Azul claro, lilás e amarelo. 

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

Data do pedido 

 

00003287/2016 

MINISTERIO DA CULTURA E DAS INDUS-

TRIAS CRIATIVAS 

Cabo Verde 

 

Palácio do Governo, várzea, cidade da PRAIA 

13-12-2016 

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003303/2017 

DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA  

DE JUSTIÇA 

Cabo Verde 

 

Rua Cidade do Funchal CP nº 275, Achada San-

to António, Praia, Republica de Cabo Verde 

30/12/2016 

Logótipo nº 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003304/2017 

DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA  

DE JUSTIÇA 

Cabo Verde  

 

Rua Cidade do Funchal CP nº 275, Achada San-

to António, Praia, Republica de Cabo Verde 

23-01-2017 
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PEDIDOS DE REGISTO  
DESENHOS 
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Desenho 

 

Requerente 

 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

00003307/2017 

 

ZHOU ENGUANG 

 

Cabo Verde  

 

Rua 5 de Julho- pedonal, Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde 

 

25-01-2017 
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PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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00002632/2014/ME/MP 
6 
Evas Ev Aletleri Sanayi Limited Sirketi 
 
Turquia 
Sehit Cevdet Çelenk Caddesi, Filiz Sokak, 
Kurtköy, Pendik, 34912, Istandbul, Turkey 
 
Industrial & Comercial  
25/07/2014 
CLASSE 06: Recipientes metálicos para gás sob 
pressão, recipientes metálicos vazios para gás de 
petróleo liquefeito (GPL), recipientes metálicos 
para gás. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00002654/2011/ME/MP&S 
7, 9, 37, 42 
VESTAS WIND SYSTEMS A/S  
 
Dinamarca 
Alsvej 21, 8940, Randers SV, Dinamarca  
 
Comercial 
03/012/11 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002704/2015/ME/MP 
12  
TITAN INTERNATIONAL, INC. 
 
Estados Unidos da América 
2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, 
United States of America.  
 
Industrial & Comercial  
09/03/2015 
Pneus 

00002589/2014/ME/MP&S  
29, 30, 35, e 42 
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA 
D.D 
 
Croácia 
Ante Starcevica 32, 48000 Koprivnica, Croatia 
 
Industrial & Comercial  
30/09/2014 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Classe 7: Moinhos de vento, centrais de energia eólica, turbinas eólicas e outras máquinas operadas pelo vento; peças e acessórios para os artigos 
atrás referidos; torres moinho e mastros, lâminas, hubs lâminas, caixas de moinho, camas de máquinas, dispositivos de rotação, anéis guinada e 
engrenagens, dispositivos de fixação da inclinação das asas, freios e dispositivos de freio, principais eixos, junta universal, dispositivos de trans-
missão, embreagens e plantas fornecimento de energia elétrica e de reserva e parte e acessórios, portanto, (não incluídos em outras classes). 
Classe 9: Eléctricos, equipamentos electrónicos e computador de moinhos de vento, centrais de energia eólica, turbinas eólicas e outras máquinas 
operadas pelo vento; controle e equipamento de monitorização, incluindo para transformar automaticamente ou desligar o gerador e para a parti-
da automática após linha de poder público avarias, aparelhos para protecção de sobretensão contra golpes de raio; equipamentos microprocessa-
dor para controlo e monitorização de tensão constante, frequência, condições de fase, velocidade do rotor, eficiência e espessura de pastilhas de 
freio, temperatura, direcção do vento e velocidade do vento; sensores de vibração para instalação em caixas de moinho; watt-hora metros; peças 
e acessórios para todos os produtos atrás referidos. Classe 37: Erecção, construção, instalação, manutenção e reparação de moinhos de vento, 
centrais de energia eólica, turbinas eólicas e outras máquinas operadas pelo vento; consultoria, serviços de consultoria e informação relacionados 
com todos os serviços atrás referidos. Classe 42: Assistência técnica e jurídica relativamente a projectos moinho de vento e de energia eólica e 
efectuando tais projectos, desenvolvimento e teste de moinhos de vento, centrais de energia eólica, turbinas eólicas, máquinas operadas pelo 
vento e respectivos componentes; efectuando projectos de investigação em matéria de moinhos de vento, centrais de energia eólica, turbinas 
eólicas e outras máquinas operadas pelo vento; consultoria, serviços de consultoria e informação relacionados com todos os serviços atrás referi-
dos. 

VEGETA 

Classe 29: Legumes conservados, secos e cozidos, especialmente legu-
mes salgados e em conserva; mistura de especiarias e ervas; mistura 
para a preparação de refeições prontas, ensopados e pratos de carne 
(fabricantes de refeições); sopas e preparações para fazer sopas, inclu-
indo sopas e preparações para sopas de legumes e concentrados de 
caldo. Classe 30: Molhos (excepto molhos para saladas), especiarias, 
condimentos, aditivos alimentares (aromatizantes), á base de vegetais 
salgados para cozinhar. Classe 35: publicidade, gestão de negócios; 
administração de empresas; funções de escritório." Classe 42: Serviços 
científicos e tecnológicos e investigação e concepção relacionados com 
estes; serviços de análises e pesquisas industriais e sua concepção; 
concepção e desenvolvimento de hardware e software informáticos. 

VESTAS LSW 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002631/2014/ME/MP 
02 e 04 
WD_40 MANUFACTURING COMPANY 
 
Estados Unidos da América  
1061 Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 
United States of America 
 
Industrial & Comercial  
25/07/2014 
Classe 02: Prevenção de ferrugem e controlo 
de corrosão; revestimento protector de metais. 
Classe 04: Óleo penetrante e lubrificante mul-
tiusos 

WD-40 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002634/2014/ME/MP  
02 e 04 
 
WD_40 MANUFACTURING COMPANY 
Estados Unidos da América 
 
1061 Cudahy Place, San Diego, CA 92110, 
United States of America 
 
Industrial & Comercial  
25/07/2014  
CLASSE 02: Prevenção de ferrugem e controlo 
de corrosão; revestimento protector de metais. 
Classe 04: Óleo penetrante e lubrificante mul-
tiusos 

Revindicação de cores: Reivindica-se as cores Azul, Amarelo e 
Vermelho 
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00002761/2015/ME/MS  
36 
 
THE PRUDENTIAL COMPANY OF AMERI-
CA 
Estados Unidos da America 
 
751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, 
E.U.A 
Comercial 
 
26/05/15 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Classe 36: serviços de seguros e financeiros, incluindo subscrição de seguros, serviços de administração e agência nas áreas de vida, bens imóveis 
e acidentes, incapacidade, cuidados a longo prazo, anuidades e serviços de gestão de activos; serviços de gestão de fundos de pensões e planos de 
reforma, incluindo, investimento de fundos de pensões e reforma para terceiros, e administração de planos de pensão e reforma de funcionários; 
serviços de consultadoria de investimento de capital; serviços de financiamento empresarial; serviços de banca de investimento; serviços de corre-
tagem de investimentos, incluindo vendas privadas e públicas de empréstimos e portfólios de empréstimos; serviços de corretagem de mercadorias 
e subscrição; serviços de corretagem, distribuição e investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, distribuição e investimento de fundos 
de investimento unitários; serviços de câmara de compensação financeira; serviços de banca comercial; serviços de cartão de crédito e de cartão de 
débito; serviços de aconselhamento e gestão de investimentos; serviços de financiamento de empréstimos; serviços de financiamento de hipotecas; 
empréstimos com garantia hipotecária; serviços de corretagem, locação e gestão de bens imóveis; planos de contribuições definidas e de benefí-
cios definidos; serviços de planeamento imobiliário e financeiro; fornecimento de informação e investigação financeira, de seguros, de investimen-
to e de bens imóveis por meios electrónicos; serviços de investimento em bens imóveis; serviços de investigação nas áreas de finanças, seguros e 
bens imóveis; serviços de gestão de bens imóveis; serviços de corretagem e locação de bens imóveis; administração, subscrição e marketing de 
fundos de bens imóveis de capital sem termo mistos e contas de clientes únicos; gestão de investimentos em bens imóveis em nome de investido-
res terceiros; serviços de franquia de corretagem de bens imóveis. 

00002769/2015/ME/MP 
09  
 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGE-
MENT 
França  
 
1-5 rue Jeanne d´Arc, 92130 Issy-Les-
Moulineaux, France  
Comercial e Industrial 
18/05/2015 
Listado Abaixo 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

Classe 9 - Aparelhos de recepção, registo, transmissão, reprodução, estocagem, codificação ou descodificação de som ou de imagens; emissor e 
receptor de dados numéricos; receptores de televisores numéricos; descodificadores; leitores e registradores de televisão, CD, DVD e de BlueRay, 
leitores e registradores de MP3 e de MP4; câmeras, câmeras de vídeo, câmeras vídeo ultrarrápidas e de alta frequência de imagens (HFR); web-
cams; filmadoras; consolas de jogos adaptadas aos receptores de televisão; emissores vídeo (ilegível), misturas de áudio e vídeo e misturas numéri-
cas; leitores multimédia; leitores multimédia 4K, multiplexes, de multiplicadores; codificadores; descodificadores; transcodificadores; telas de 
projecção e projectores de filmes, telas de televisão e telas de vídeo; telas publicitárias numéricas, aparelhos de estúdio de cinema e de televisão; 
equipamento cinematográfico áudio; monitores de TV; consolas de mixagem; sistemas hi-fi; autofalantes; barras áudio; DVD; CD; registos sono-
ros e vídeo; discos ópticosautodensidades; programas de televisores e filmes cinematográficos; aparelhos de amplificação, de modulação, de detec-
ção, de transmissão de som a distância; aparelhos de controle a distancia; fones de ouvidos áudio; fones de ouvidos; microfones; cabos áudio e 
vídeo; cabos de amplificação HDMI; adaptadores autónomos de conexão de amplicação; processadores de publicidade vídeo; plataformas softwa-
re e materiais para distribuição numérica de conteúdos e de jogos áudio e vídeo; software para criação e desenvolvimento de jogos vídeo; software 
de jogos vídeo; software de jogos vídeos; software para criação, gestão, edição e utilização de bases de dados; software deaceso as redes de com-
putadores ou de transmissão de dados, em particular as redes de comunicação mundial (como Internet); aparelhos e softwares de controle das telas 
de vídeo; aparelhos e softwares de adaptação de resolução das imagens para amplificação e optimização das imagens e dos vídeos; aparelhos e 
softwares de tratamento das imagens, como a projecção de imagens de lugar dinâmico de grande distância (HDR); softwares e aplicação nas áreas 
de tecnologias associadas às imagens de alta resolução, a aquisição de imagens de alta velocidade e as tecnologias vídeo a frequência de imagens 
elevadas (HFR); os aparelhos e os softwares destinados a criação, à criação, à coleta, à transmissão, ao tratamento, à indexação e à edição de ima-
gens, de vídeo, de sons, de dados e de metadados; aparelhos e softwares informáticos destinados à produção e à após produção de conteúdos multi-
média (filmes, fotos, vídeos, imagens numéricas, imagens em 3D, som); softwares informáticos utilizados para a gestão de fluxo de trabalho da 
criação cinematográfica e da criação dos conteúdos numéricos dos serviços de divertimentos; aparelhos e softwares de gestão da cor dos conteúdos 
multimédia (filmes, fotos, vídeos, imagens numéricas, em 3D), a saber correcção das cores, perfilar as cores, calibragem das cores, caracterização 
das cores, restituição das cores, transformação das cores, tratamento das cores, projecção das cores, expansão da gama das cores e projecção das 
cores, softwares e aplicações destinadas à conversão, à compressão e a transcodificação dos dados, do som e das imagens; aparelhos e softwares de 
tratamento do controle de projecção vídeo electrónico; aparelhos e softwares de actualização automática, de reconhecimento dos objectos, de redi-
mensionamento, de acompanhamento e de adaptação do enquadramento das imagens e dos vídeos; aparelhos e softwares de efeitos vídeos numéri-
cos; softwares informáticos multiplataformas destinados à criação, à animação, à visualização e à pré-visualização de conteúdos multimédia em 
3D, em tempo real ou não; softwares informáticos destinados à criação de conteúdos virtuais em 3D e de efeitos especiais em 3D; material e 
softwares de conversão de imagens em duas dimensões (2D) em imagens em três dimensões (3D); softwares e aplicações na área da tecnologia do 
som e das imagens em duas dimensões (2D) e em três dimensões (3D); material e softwares de Picture-in e de acréscimo de imagens, de vídeos ou 
de textos no vídeo; softwares e aplicações de reprodução de som nó espaço; aparelhos e softwares de separação da fonte áudio, de controle de 
optimizaçãoselectiva do som, da redução de barulho e da optimização áudio; plataforma software de activação da sincronização do conteúdo mul-
timédia em aparelhos áudio e vídeo múltiplos; softwares e aplicações moveis para os dispositivos electrónicos conectados destinados as áreas da 
saúde e do bem-estar conectadas; softwares e aplicações moveis destinadas à vigilância e à segurança domestica, aparelhos e dispositivos electró-
nicos de vigilância e de controle, gestão de energia do lar, dispositivos de gestão e de controle à distância destinados à saúde e ao bem-estar;   
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softwares e aplicações móveis para os dispositivos electrónicos conectados utilizados em veículos; passarelas residenciais; conversores; captores 
destinados à vigilância, ao controle e ao controle à distância dos aparelhos electrónicos e dos aparelhos domestiques; captores eléctricos; captores 
conectados; captores conectados; captores destinados à «Internet dos objectos»; captores para os dispositivos destinados à saúde e ao bem-estar 
conectados; dispositivos de autenticidade; relógios e óculos inteligentes; softwares destinados aos aparelhos electrónicos ambulatórios; aparelhos 
e softwares destinados á realidade virtual; softwares destinados à gestão de dados (analise, extracção e indexação) em tempo real ou não, à desti-
nação e proveniente de aplicações ou de dispositivos inteligentes; plataformas softwares permitindo conectar dispositivos inteligentes de toda 
natureza à plataformas ou à aplicações softwares de cloud para permitir acesso a distancia à captura dos dados; à projecção de dados, ao estoque 
de dados, à arquivagem de dados, à pesquisa de dados, à indexação dos dados, a partilha de dados, à análise dos dados, ao controle dos dados, ao 
acompanhamento dos dados, à troca de dados, à manutenção de dados, computadores e materiais de tratamento dos dados, monitores de PC; telas 
de computadores; computadores portáteis; notebooks; tabletes multimédia; leitores de livros electrónicos; teclados; mouse; impressoras, scanners; 
entradas CPL (adaptadores de correntes eléctricas entradas em linha) para computadores); discos rígidos; chaves USB; de anglos; dispositivos de 
estocagem de memória; cartas e dígitos memoria; leitores de cartas inteligentes; dispositivos de estocagem em rede (NAS); hubs; servidores mul-
timédia; servidores informáticos; terminais de computadores; terminais de transmissão de dados e terminais telefónicos, em particular para as 
redes mundiais de comunicações (como internet); aparelhos de telefone; telefones inteligentes; modems e roteadores de telecomunicação; disposi-
tivos de rede doméstica; dispositivos de acesso e de controle de acesso destinados aos aparelhos de tratamento dos dados; dispositivos de autenti-
cidade destinados as redes de telecomunicações; servidores de telecomunicação; passarelas multimédia; aparelhos de videoconferência; recepto-
res de navegação utilizando um satélite de posicionamento mundial (GPS); antenas parabólicas; antenas; blocos conversão à baixo barulho (LnB); 
aparelhos de autenticidade para controle para controle de acesso; cabos informáticos; baterias; carregadoras e baterias de tabletes e de telefones, 
cabos de tabletes e de telefones; estações de recepção, óculos 3D para o cinema; quadros para fotografias numéricas; crachás de identificação; 
alarmes; interfones vídeo; detectores infravermelho; softwares e câmaras de vigilância vídeo; televisores de circuito de controle; detectores de 
movimentos. 

Reivindicação de cores: Reivindica-se as cores cinzento (pantone 11C), azul (pantone 2995C, 3005C, 7455C, roxo (pantone 526C, 2425C); rosa 
(pantone7425C), vermelho (pantone 1795C), laranja (pantone 158C); amarelo (pantone 123C, 115C) e verde(pantone 390C, 368C, 355C, 349C). 

00002901/2015/ME/MS  
36 
The Prudential Insurance Company of America 
 
Estados Unidos da América  
751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, 
Estados Unidos da América 
Comercial  
23/10/2015 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

Classe 36:  Serviços de seguros e financeiros, incluindo subscrição de seguros, serviços de administração e agência nas áreas de vida, bens imó-
veis e acidentes, incapacidade, cuidados a longo prazo, anuidades e serviços de gestão de activos; serviços de gestão de fundos de pensões e pla-
nos de reforma, incluindo, investimento de fundos de pensões e reforma para terceiros, e administração de planos de pensão e reforma de funcio-
nários; serviços de consultadoria de investimento de capital; serviços de financiamento empresarial; serviços de banca de investimento; serviços 
de corretagem de investimentos, incluindo vendas privadas e públicas de empréstimos e portfólios de empréstimos; serviços de corretagem de 
mercadorias e subscrição; serviços de corretagem, distribuição e investimento de fundos mútuos; serviços de corretagem, distribuição e investi-
mento de fundos de investimento unitários; serviços de câmara de compensação financeira; serviços de banca comercial; serviços de cartão de 
crédito e de cartão de débito; serviços de aconselhamento e gestão de investimentos; serviços de financiamento de empréstimos; serviços de fi-
nanciamento de hipotecas; empréstimos com garantia hipotecária; serviços de corretagem, locação e gestão de bens imóveis; planos de contribui-
ções definidas e de benefícios definidos; serviços de planeamento imobiliário e financeiro; fornecimento de informação e investigação financeira, 
de seguros, de investimento e de bens imóveis por meios electrónicos; serviços de investimento em bens imóveis; serviços de investigação nas 
áreas de finanças, seguros e bens imóveis; serviços de gestão de bens imóveis; serviços de corretagem e locação de bens imóveis; administração, 
subscrição e marketing de fundos de bens imóveis de capital sem termo mistos e contas de clientes únicos; gestão de investimentos em bens imó-
veis em nome de investidores terceiros; serviços de franquia de corretagem de bens imóveis.  
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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 

00002956/2015/ME/MP 
9 
HYUNDAI MOTOR COMPANY 
 
Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 
Korea 
 
Industrial e Comercial 
 
28/12/2015 
Abaixo Listado 

Revindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no registo da marca nº40 -2015 -0051353 efetuado na correia do Sul, 
em 09/07/2015. 

 

00002925/2015/ME/MP 
09  
 
BIZFIRST, BUSINESS FIRST CONSULTING - 
Consultoria em Sistemas de Informação S.A. 
 
Portugal 
Avenida do Atlântico, Lt. 1.19.02A, Edifício 
Panoramic Escritórios, 7.º Andar, Esc.º 7.04, 
Parque das Nações, 1990 Lisboa, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
30/11/ 2015  
Classe 09: Programas de computador. 

BIZFIRST 

classe 9: Automóveis, peças e acessórios para automóveis, pneus parta 
rodas de veículos, tubos para rodas de veículos, amortecedores de 
suspensão para veículos, dispositivos de travagem para veículos, rola-
mentos para veículos terrestres, acoplamento para veículos terrestres, 
fusos, camiões, carros do lixo, camionetas, camiões, automóveis de 
passageiros (automóveis), automóveis de passageiros para mais de sete 
passageiros, transmissões de energia e engrenagem para veículos ter-
restres, transmissões para veículos terrestres, motores para automó-
veis. 

G90 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00002992/2016/ME/MP  
03  
 
ALGABO S.A. 
 
Argentina 
 
Estado Unidos 5125/33, (1667) Tortuguitas, Bue-
nos Aires, Argentina  
 
Comercial e Industrial 
18/01/2016 
Abaixo Listado Marca nº 

Classes 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002998/2016/ME/MS 
45  
INVENTA INTERNATIONAL S.A. 
 
Portugal 
Alameda dos Oceanos 41K-21, Parque das Na-
ções 1990-207 Lisboa 
 
Industrial e Comercial 
22/01/2016 
Abaixo Listado 

 

ROUTE 66 

Classe 03: Shampoo, óleo, sabão líquido, pó corporal, água de colónia, 
toalhetes, condicionador, spray desodorizante, espuma de barbear, gel 
aftershave, desodorizante roll-on, loção aftershave, gel de banho, loção 
corporal, spray corporal, roll-on antitranspirante, perfume, eau de toile-
tte, gel de cabelo, pó antitranspirante para os pés, sabonete líquido anti-
bacteriano, desinfectante para as mãos com álcool, spray para os pés 
desodorante, pó de talco, spray corporal (Body Mist), creme para pente-
ados, tratamentos de cabelo, reparador de cabelos, creme de corpo, ace-
tona para unhas, protector solar, loção de protecção solar, gel after sun 
com aloé, óleo bronzeador, essência corporal (body splash). 

  INVENTA 

Classe 45: Mandatários [agentes] em propriedade intelectual; Manda-
tários (agentes) (em propriedade intelectual); Serviços de assessoria 
em matéria de licenciamento de propriedade intelectual; Serviços 
jurídicos relacionados com a aquisição de propriedade intelectual; 
Direitos de propriedade intelectual (licenciamento de); Direitos de 
propriedade intelectual (registo de pedidos de); Mandatários (agentes) 
(em propriedade intelectual); Concessão de licenças de direitos de 
proteção de propriedade industrial; Serviços de assessoria relaciona-
dos com a proteção da propriedade intelectual; Propriedade intelectual 
(serviços de assessoria profissional relacionados com o licenciamento 
de); Serviços jurídicos relacionados com direitos de propriedade inte-
lectual; Serviços de vigilância em matéria de propriedade intelectual; 
Serviços de propriedade intelectual; Consultadoria em matéria de 
propriedade intelectual; Proteção de propriedade intelectual; Direitos 
de propriedade intelectual (tratamento de pedidos de); Serviços jurídi-
cos; Serviços de agências de patentes; Serviços jurídicos de patentes; 
Marcas comerciais (pesquisa de);Marcas comerciais (registo de pedi-
dos de); Exploração de patentes; Gestão de direitos de autor; Serviços 
de registo de nomes de domínio; Serviços de arbitragem; Serviços de 
mediação; Serviços de resolução alternativa de conflitos [serviços 
jurídicos]. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003001/2016/ME/MS 
35, 41, 45  
 
INVENTA INTERNATIONAL S.A. 
 
Portugal 
Alameda dos Oceanos 41K-21, Parque das Na-
ções 1990-207 Lisboa 
 
Industrial e Comercial 
 
22/01/2016 
Abaixo Listado 

Classe 35: Gestão de negócios comerciais e administração comercial; Trabalhos de escritório e escrituração comercial; Serviços de investigações 
de negócios comerciais e de pesquisa de mercado; Serviços de informações comerciais fornecidos em linha através de uma base de dados informá-
tica; Informações, assessoria e consultadoria relacionadas com os serviços atrás referidos. Classe 41: Organização e direcção de exposições, semi-
nários, conferências, simpósios; Publicação de textos; Serviços de informação em matéria de educação; Serviços de tradução e intérprete e servi-
ços de tradução técnica; Informações, assessoria e consultadoria relacionadas com os serviços atrás referidos. 
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Classe 45: Mandatários [agentes] em propriedade intelectual; Mandatários (agentes) (em propriedade intelectual); Serviços de assessoria em 
matéria de licenciamento de propriedade intelectual; Serviços jurídicos relacionados com a aquisição de propriedade intelectual; Direitos de 
propriedade intelectual (licenciamento de); Direitos de propriedade intelectual (registo de pedidos de); Mandatários (agentes) (em propriedade 
intelectual); Concessão de licenças de direitos de proteção de propriedade industrial; Serviços de assessoria relacionados com a proteção da pro-
priedade intelectual; Propriedade intelectual (serviços de assessoria profissional relacionados com o licenciamento de); Serviços jurídicos relaci-
onados com direitos de propriedade intelectual; Serviços de vigilância em matéria de propriedade intelectual; Serviços de propriedade intelectu-
al; Consultadoria em matéria de propriedade intelectual; Proteção de propriedade intelectual; Direitos de propriedade intelectual (tratamento de 
pedidos de); Serviços jurídicos; Serviços de agências de patentes; Serviços jurídicos de patentes; Marcas comerciais (pesquisa de); Marcas co-
merciais (registo de pedidos de); Exploração de patentes; Gestão de direitos de autor; Serviços de registo de nomes de domínio; Serviços de arbi-
tragem; Serviços de mediação; Serviços de resolução alternativa de conflitos [serviços jurídicos]. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 00003003/2016/ME/MP&S 
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 45 
AT &T Intellectual Property II, L.P. 
 
 
Estados Unidos da America 
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, 
United States of America  
 
Industrial e comercial 
12/02/2016 
Abaixo Listado 

Classe 9: Telefones; telemóveis; telefones sem fios; produtos de telecomunicações, nomeadamente, encaminhadores (routers) de portas de con-
versão (gateways) sob a forma de hardware de controlo para utilizar em sistemas de comunicação sem fios; software de computador para acesso a 
rede informática mundial; acessórios para telefone, nomeadamente, fios e baterias de telefone; produtos eletrónicos, nomeadamente, recetores de 
fotografias digitais; equipamento periférico para televisores, nomeadamente descodificadores, telecomandos e manuais de instruções vendidos 
em conjunto; concentradores de rede, comutadores, encaminhadores (routers) com fios, encaminhadores sem fios e encaminhadores integrados 
que incluem um modem para telecomunicações; modems de linha de assinante digital, também conhecidos como modems DSL, modems por 
cabo e modems por satélite que constituem uma interface directa com uma linha de assinante digital, também conhecida como serviços de dados 
por satélite ou cabo de banda larga DSL; adaptadores de placas de interface de rede, também conhecidos como adaptadores; cabos de transmissão 
RJ 45; filtros para linhas telefónicas; acopladores de telecomunicação; fichas modulares de telecomunicações; emissores-recetores; emissores-
recetores sem fios (wireless); telefones de teleconferência com fios e sem fios; atendedores de chamadas telefónicas; telefones pela Internet; tele-
fones sem fios (wireless); Auriculares e antenas para telefones sem fios e wireless; cartões de crédito codificados magneticamente; cartões de 
valor armazenado codificados magneticamente; software para operar, gerir e monitorizar sistemas de segurança e dispositivos de automatização 
doméstica (domótica); câmaras de segurança; detetores de fumo; detetores de monóxido de carbono; detetores de movimento; aparelhos de con-
trolo remoto, teclados e painéis de controlo para sistemas de segurança e dispositivos de automatização doméstica (domótica); fechaduras eletró-
nicas para portas; dispositivos eletrónicos para abrir e fechar portas; sistemas de automatização doméstica (domótica) constituídos por controla-
dores sem fios e com fios, dispositivos de controlo e software para iluminação, HVAC, protecção, segurança e outras aplicações domésticas de 
monitorização e controlo. Classe 16: Listas telefónicas; artigos de papel e produtos de impressão, nomeadamente, bilhetes, cartazes, brochuras, 
panfletos e materiais promocionais para jogos de basebol e outros eventos de entretenimento ao vivo; cartões de chamada pré-pagos não codifica-
dos magneticamente. Classe 35: Serviços de loja de venda a retalho e serviços de loja de venda a retalho através da Internet, todos referentes a 
telefones, dispositivos portáteis sem fios para acesso as redes informáticas mundiais, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e móveis e outros 
dispositivos eletrónicos de uso pessoal, computadores pessoais, computadores em forma de tablet, estojos de transporte para telemóveis, disposi-
tivos sem fios e portáteis, auscultadores com fios e wireless, carregadores, baterias e sistemas domésticos de segurança e automatização 
(domótica); fornecimento de listas telefónicas através da Internet; serviços de publicidade, nomeadamente promoção dos produtos e serviços de 
terceiros através da preparação e colocação de anúncios publicitários em bases de dados de diretórios acedidos através de uma rede de informa-
ções mundial; fornecimento de informações sobre lojas de venda a retalho, informações em guia para compradores e listas de empresas através de 
meios eletrónicos; exploração de serviços de telecomunicações em centro de chamadas para terceiros, nomeadamente, otimização do fluxo de 
chamadas, otimização do número de telefone gratuito, orientação para centro de comando, serviços de gestão de mão-de-obra de centro de cha-
madas, consolidação de centro de chamadas, medições de centro de chamadas e avaliação de processamento da voz, e auditorias de centros de 
chamadas. Classe 36: Serviços de cartões para chamadas telefónicas. Classe 37: Serviços de reparação de cablagem de telecomunicações, fichas e 
equipamento telefónico; instalação e manutenção de sistemas e equipamentos de telecomunicações para terceiros; serviços de assistência a rede 
de telecomunicações, nomeadamente, reparação e manutenção; manutenção de redes de telecomunicações; instalação de sistemas domésticos de 
segurança e automatização (domótica). Classe 38: Serviços de telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de comunicações telefónicas e de 
serviços telefónicos através da Internet, fornecimento de um grupo de serviços telefónicos especializados com funções de chamada e planos per-
sonalizados de chamadas telefónicas; envio eletrónico de mensagens de voz, nomeadamente, a gravação e a transmissão subsequente de mensa-
gens de voz por telefone; fornecimento de acesso à Internet para múltiplos utilizadores, acesso de alta velocidade e próprio à Internet, redes infor-
máticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e boletins informativos através da Internet; transmissão eletrónica de mensagens, dados, 
imagens, vídeo e informações através da Internet; transmissão sem fios (wireless) de voz, de mensagens, dados e informação; serviços de acesso 
de alta velocidade e serviços de acesso sem fios à Internet, a redes informáticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e boletins informati-
vos através da Internet; serviços de transmissão televisiva; serviços de emissão de televisão por satélite; serviços de telecomunicações sob a for-
ma de fornecimento de serviços de voz e de rede de dados, nomeadamente, fornecimento de serviços de redes digitais e analógicas para transmis-
são de dados e voz; audioconferência, videoconferência e serviços de teleconferência áudio e vídeo através da Web; comunicações por telefone 
celular e móvel; consultadoria em telecomunicações; serviços de voz sobre protocolo de Internet (VoIP); serviços de radiomensagem; transmis-
são contínua de material de áudio e de vídeo na Internet; serviços de telecomunicações por Frame Relay; serviços de telecomunicações de rede 
virtual; transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; serviços de telecomunicações de voz, texto, fax, vídeo e dados por 
linha privada; serviços por rede digital de serviços integrados (RDIS); serviços de telecomunicações de indicativo 800; serviços de telecomunica-
ções de indicativo 900; serviços mundiais de transmissão de comutação de voz, dados, vídeo e multimédia; serviços de comunicações pessoais 
independentes do local, incluindo serviços móveis, de voz, dados e fax; fornecimento de serviços de apoio a rede de telecomunicações para ter-
ceiros a fim de permitir a visualização de conteúdos em redes informáticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e boletins informativos 
através da Internet; a transmissão por cabo de serviços de entretenimento e serviços telefónicos de voz, vídeo, dados e fax; distribuição imediata 
de escritório, nomeadamente, fornecimento de um sistema de escritório com serviços de voz, data e fax para um local remoto; serviços de comu-
nicações, nomeadamente, planos de serviços wireless para chamadas de telemóveis, dados e mensagens; serviços de fibra ótica e telecomunica-
ções, nomeadamente acesso de alta-velocidade à Internet e a rede informática mundial, e a transmissão sem fios (wireless), eletrónica, digital ou  
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por IP de voz, mensagens, gráficos, imagens, dados e informação, assim como os serviços de transmissão contínua de multimédia em alta defini-
ção, de televisão e vídeo e transmissão por IP de televisão e de vídeo; serviços de telecomunicações, nomeadamente, serviços telefónicos, servi-
ços telefónicos por Internet ou IP, serviços unificados de mensagens e serviços unificados de mensagens por IP, acesso de alta-velocidade à Inter-
net e à rede informática mundial, e a transmissão sem fios (wireless), eletrónica, digital ou por IP de voz, mensagens, gráficos, imagens, dados e 
informação; e serviços de transmissão de televisão e vídeo, e transmissão por IP de televisão e vídeo. Classe 41: Serviços de entretenimento sob a 
forma de jogos de basebol, corridas de automóveis profissionais, torneios de golfe e eventos relacionados com o golfe. Classe 42: Hospedagem de 
websites de terceiros num servidor informático para uma rede informática mundial; desenvolvimento e manutenção de software de servidor Web 
para terceiros; consultadoria no domínio de computadores, dados e redes; conceção e desenvolvimento de redes de telecomunicações; serviços de 
estratégia para redes de telecomunicações, nomeadamente, a avaliação de estratégias de tecnologias da informação em rede, desenvolvimento de 
estratégias de tecnologias da informação em rede, desenvolvimento de estratégias de redes de área alargada, desenvolvimento de aplicações de 
rede, soluções Web, continuidade de negócios e recuperação em caso de incidente, e o desenvolvimento de portais de voz e de canais múltiplos; 
serviços de conceção de redes de telecomunicações e de tecnologia de rede, nomeadamente, avaliação de redes privadas virtuais, autenticação de 
fichas de redes privadas virtuais; desenvolvimento de infraestrutura de chave pública, avaliação de redes locais, conceção de redes IP, endereça-
mento, encaminhamento e equilíbrio de carga, desenvolvimento e concepção de protocolos IP avançados, redes de aplicações de voz sobre IP 
(VoIP) e de quantidade de serviço, concepção de redes "token ring" a Ethernet, teste de pressão de websites, transformação de centros de dados, 
avaliação de servidores, desenvolvimento e concepção de serviços de transmissão de mensagens e redes locais sem fios (wireless), concepção de 
centros de gestão de redes, monitorização do desempenho da Web e avaliações da prontidão do teletrabalho; serviços de distribuição de redes de 
telecomunicações, nomeadamente, gestão de projetos, migração de redes "token ring" para Ethernet para Ethernet; implementação de redes locais 
sem fios (wireless), implementação de videoconferência, e distribuição rápida de redes de telecomunicações, distribuição de encaminhadores 
("routers") de redes de área alargada e implementação de redes locais; serviços de segurança de tecnologias da informação, nomeadamente, con-
cepção, análise e implementação de firewall, avaliações de vulnerabilidade da segurança da Internet, avaliação da segurança das redes empresari-
ais, avaliações da conformidade da "health insurance portability and accountability act" (lei de portabilidade e responsabilidade de seguros de 
saúde); integração básica de telefonia em computador; e concepção de sistemas de resposta de voz interactivos e programas de navegação na Web 
por voz, elaboração de perfis de clientes e sistemas de encaminhamento. Classe 43: Serviços para recintos (anfiteatros, estádios), nomeadamente 
fornecimento de instalações para desportos, entretenimento, feiras comerciais, exposições e convenções. Classe 45: Rastreios de detecção de 
intrusos, identificação de um modem não autorizado, avaliações de políticas de segurança; serviços de monitorização de sistemas de segurança; 
monitorização da segurança doméstica utilizando sensores com e sem fios para quebra de vidros, detetores de movimento, câmaras, alarmes, 
válvulas de corte e sensores de contacto para portões, portas e janelas; serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de um sistema basea-
do na Web e de um portal online para os clientes gerirem, administrarem, modificarem e controlarem à distância dispositivos de segurança do-
méstica e automatização doméstica (domótica). 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 86/725,288 efetuado nos Estados Unidos 

da América, em 14-08-2015. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003012/2016/ME/MP 
30 
 
CARGILL INCORPORATED  
Estados Unidos da América 
15407 McGinty Road West Minnetonka, Henne-
pin, Minnesota, 55391, United stades of America 
 
Industrial e comercial  
03/02/2016 
Classe 30: Molhos; molhos para salada; maione-
se; molho de tomate; molho à base de tomate; 
ketchup, produtos à base de tomate. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 
LIZA DOLIPRANE 

00003018/2016/ME/MP 
05  
 
Sanofi-aventis France 
França 
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 
 
Industrial e Comercial 
28/01/2016 
Classe 05: produtos farmacêuticos e veteriná-
rios; produtos químicos e à base de plantas para 
uso médico; substâncias dietéticas para uso 
médico; suplementos alimentares para uso mé-
dico; vitaminas e produtos minerais. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003019/2016/ME/MP 
12  
 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Toyota Motor Corporation) 
 
Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial  
12/02/2016 
Automóveis e partes estruturais para estes. 

PRIUS 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003027/2016/ME/MP&S 
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43 e 45 
AT&T Intellectual Property II, L.P. 
 
Estados Unidos da América 
645 East Plumb Lane, Reno, Nevada 89502, 
United States of America 
 
Industrial e Comercial 
12/02/2016 
Abaixo Listados 

Classe 9: Telefones; telemóveis; telefones sem fios; produtos de telecomunicações, nomeadamente, encaminhadores (routers) de portas de con-
versão (gateways) sob a forma de hardware de controlo para utilizar em sistemas de comunicação sem fios; software de computador para acesso a 
rede informática mundial; acessórios para telefone, nomeadamente, fios e baterias de telefone; produtos eletrónicos, nomeadamente, recetores de 
fotografias digitais; equipamento periférico para televisores, nomeadamente descodificadores, telecomandos e manuais de instruções vendidos 
em conjunto; concentradores de rede, comutadores, encaminhadores (routers) com fios, encaminhadores sem fios e encaminhadores integrados 
que incluem um modem para telecomunicações; modems de linha de assinante digital, também conhecidos como modems DSL,  
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modems por cabo e modems por satélite que constituem uma interface directa com uma linha de assinante digital, também conhecida como servi-
ços de dados por satélite ou cabo de banda larga DSL; adaptadores de placas de interface de rede, também conhecidos como adaptadores; cabos 
de transmissão RJ 45; filtros para linhas telefónicas; acopladores de telecomunicação; fichas modulares de telecomunicações; emissores-
recetores; emissores-recetores sem fios (wireless); telefones de teleconferência com fios e sem fios; atendedores de chamadas telefónicas; telefo-
nes pela Internet; telefones sem fios (wireless); Auriculares e antenas para telefones sem fios e wireless; cartões de crédito codificados magneti-
camente; cartões de valor armazenado codificados magneticamente; software para operar, gerir e monitorizar sistemas de segurança e dispositi-
vos de automatização doméstica (domótica); câmaras de segurança; detetores de fumo; detetores de monóxido de carbono; detetores de movi-
mento; aparelhos de controlo remoto, teclados e painéis de controlo para sistemas de segurança e dispositivos de automatização doméstica 
(domótica); fechaduras eletrónicas para portas; dispositivos eletrónicos para abrir e fechar portas; sistemas de automatização doméstica 
(domótica) constituídos por controladores sem fios e com fios, dispositivos de controlo e software para iluminação, HVAC, protecção, segurança 
e outras aplicações domésticas de monitorização e controlo. Classe 16: Listas telefónicas; artigos de papel e produtos de impressão, nomeada-
mente, bilhetes, cartazes, brochuras, panfletos e materiais promocionais para jogos de basebol e outros eventos de entretenimento ao vivo; cartões 
de chamada pré-pagos não codificados magneticamente. Classe 35: Serviços de loja de venda a retalho e serviços de loja de venda a retalho atra-
vés da Internet, todos referentes a telefones, dispositivos portáteis sem fios para acesso as redes informáticas mundiais, dispositivos eletrónicos 
digitais portáteis e móveis e outros dispositivos eletrónicos de uso pessoal, computadores pessoais, computadores em forma de tablet, estojos de 
transporte para telemóveis, dispositivos sem fios e portáteis, auscultadores com fios e wireless, carregadores, baterias e sistemas domésticos de 
segurança e automatização (domótica); fornecimento de listas telefónicas através da Internet; serviços de publicidade, nomeadamente promoção 
dos produtos e serviços de terceiros através da preparação e colocação de anúncios publicitários em bases de dados de diretórios acedidos através 
de uma rede de informações mundial; fornecimento de informações sobre lojas de venda a retalho, informações em guia para compradores e listas 
de empresas através de meios eletrónicos; exploração de serviços de telecomunicações em centro de chamadas para terceiros, nomeadamente, 
otimização do fluxo de chamadas, otimização do número de telefone gratuito, orientação para centro de comando, serviços de gestão de mão-de-
obra de centro de chamadas, consolidação de centro de chamadas, medições de centro de chamadas e avaliação de processamento da voz, e audi-
torias de centros de chamadas. Classe 36: Serviços de cartões para chamadas telefónicas. Classe 37: Serviços de reparação de cablagem de teleco-
municações, fichas e equipamento telefónico; instalação e manutenção de sistemas e equipamentos de telecomunicações para terceiros; serviços 
de assistência a rede de telecomunicações, nomeadamente, reparação e manutenção; manutenção de redes de telecomunicações; instalação de 
sistemas domésticos de segurança e automatização (domótica). Classe 38: Serviços de telecomunicações, nomeadamente, fornecimento de comu-
nicações telefónicas e de serviços telefónicos através da Internet, fornecimento de um grupo de serviços telefónicos especializados com funções 
de chamada e planos personalizados de chamadas telefónicas; envio eletrónico de mensagens de voz, nomeadamente, a gravação e a transmissão 
subsequente de mensagens de voz por telefone; fornecimento de acesso à Internet para múltiplos utilizadores, acesso de alta velocidade e próprio 
à Internet, redes informáticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e boletins informativos através da Internet; transmissão eletrónica de 
mensagens, dados, imagens, vídeo e informações através da Internet; transmissão sem fios (wireless) de voz, de mensagens, dados e informação; 
serviços de acesso de alta velocidade e serviços de acesso sem fios à Internet, a redes informáticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e 
boletins informativos através da Internet; serviços de transmissão televisiva; serviços de emissão de televisão por satélite; serviços de telecomuni-
cações sob a forma de fornecimento de serviços de voz e de rede de dados, nomeadamente, fornecimento de serviços de redes digitais e analógi-
cas para transmissão de dados e voz; audioconferência, videoconferência e serviços de teleconferência áudio e vídeo através da Web; comunica-
ções por telefone celular e móvel; consultadoria em telecomunicações; serviços de voz sobre protocolo de Internet (VoIP); serviços de radiomen-
sagem; transmissão contínua de material de áudio e de vídeo na Internet; serviços de telecomunicações por Frame Relay; serviços de telecomuni-
cações de rede virtual; transmissão de mensagens e de imagens assistida por computador; serviços de telecomunicações de voz, texto, fax, vídeo e 
dados por linha privada; serviços por rede digital de serviços integrados (RDIS); serviços de telecomunicações de indicativo 800; serviços de 
telecomunicações de indicativo 900; serviços mundiais de transmissão de comutação de voz, dados, vídeo e multimédia; serviços de comunica-
ções pessoais independentes do local, incluindo serviços móveis, de voz, dados e fax; fornecimento de serviços de apoio a rede de telecomunica-
ções para terceiros a fim de permitir a visualização de conteúdos em redes informáticas mundiais, outras redes informáticas, serviços e boletins 
informativos através da Internet; a transmissão por cabo de serviços de entretenimento e serviços telefónicos de voz, vídeo, dados e fax; distribui-
ção imediata de escritório, nomeadamente, fornecimento de um sistema de escritório com serviços de voz, data e fax para um local remoto; servi-
ços de comunicações, nomeadamente, planos de serviços wireless para chamadas de telemóveis, dados e mensagens; serviços de fibra ótica e 
telecomunicações, nomeadamente acesso de alta-velocidade à Internet e a rede informática mundial, e a transmissão sem fios (wireless), eletróni-
ca, digital ou por IP de voz, mensagens, gráficos, imagens, dados e informação, assim como os serviços de transmissão contínua de multimédia 
em alta definição, de televisão e vídeo e transmissão por IP de televisão e de vídeo; serviços de telecomunicações, nomeadamente, serviços tele-
fónicos, serviços telefónicos por Internet ou IP, serviços unificados de mensagens e serviços unificados de mensagens por IP, acesso de alta-
velocidade à Internet e à rede informática mundial, e a transmissão sem fios (wireless), eletrónica, digital ou por IP de voz, mensagens, gráficos, 
imagens, dados e informação; e serviços de transmissão de televisão e vídeo, e transmissão por IP de televisão e vídeo. Classe 41: Serviços de 
entretenimento sob a forma de jogos de basebol, corridas de automóveis profissionais, torneios de golfe e eventos relacionados com o golfe. Clas-
se 42: Hospedagem de websites de terceiros num servidor informático para uma rede informática mundial; desenvolvimento e manutenção de 
software de servidor Web para terceiros; consultadoria no domínio de computadores, dados e redes; conceção e desenvolvimento de redes de 
telecomunicações; serviços de estratégia para redes de telecomunicações, nomeadamente, a avaliação de estratégias de tecnologias da informação 
em rede, desenvolvimento de estratégias de tecnologias da informação em rede, desenvolvimento de estratégias de redes de área alargada, desen-
volvimento de aplicações de rede, soluções Web, continuidade de negócios e recuperação em caso de incidente, e o desenvolvimento de portais 
de voz e de canais múltiplos; serviços de conceção de redes de telecomunicações e de tecnologia de rede, nomeadamente, avaliação de redes 
privadas virtuais, autenticação de fichas de redes privadas virtuais; desenvolvimento de infraestrutura de chave pública, avaliação de redes locais, 
conceção de redes IP, endereçamento, encaminhamento e equilíbrio de carga, desenvolvimento e concepção de protocolos IP avançados, redes de 
aplicações de voz sobre IP (VoIP) e de quantidade de serviço, concepção de redes "token ring" a Ethernet, teste de pressão de websites, transfor-
mação de centros de dados, avaliação de servidores, desenvolvimento e concepção de serviços de transmissão de mensagens e redes locais sem 
fios (wireless), concepção de centros de gestão de redes, monitorização do desempenho da Web e avaliações da prontidão do teletrabalho; servi-
ços de distribuição de redes de telecomunicações, nomeadamente, gestão de projetos, migração de redes "token ring" para Ethernet para Ethernet; 
implementação de redes locais sem fios (wireless), implementação de videoconferência, e distribuição rápida de redes de telecomunicações, dis-
tribuição de encaminhadores ("routers") de redes de área alargada e implementação de redes locais; serviços de segurança de tecnologias da in-
formação, nomeadamente, concepção, análise e implementação de firewall, avaliações de vulnerabilidade da segurança da Internet, avaliação da 
segurança das redes empresariais, avaliações da conformidade da "health insurance portability and accountability act" (lei de portabilidade e res-
ponsabilidade de seguros de saúde); integração básica de telefonia em computador; e concepção de sistemas de resposta de voz interactivos e 
programas de navegação na Web por voz, elaboração de perfis de clientes e sistemas de encaminhamento. Classe 43: Serviços para recintos 
(anfiteatros, estádios), nomeadamente fornecimento de instalações para desportos, entretenimento, feiras comerciais, exposições e conven-
ções.Classe 45: Rastreios de detecção de intrusos, identificação de um modem não autorizado, avaliações de políticas de segurança; serviços de 
monitorização de sistemas de segurança; monitorização da segurança doméstica utilizando sensores com e sem fios para quebra de vidros, deteto-
res de movimento, câmaras, alarmes, válvulas de corte e sensores de contacto para portões, portas e janelas; serviços informáticos, nomeadamen-
te, fornecimento de um sistema baseado na Web e de um portal online para os clientes gerirem, administrarem, modificarem e controlarem à 
distância dispositivos de segurança doméstica e automatização doméstica (domótica). 
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Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 86/725,293 efetuado nos Estados Unidos 
da América, 14-08-2015. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

0003043/2016/MN/MS 
44 
Iracema Lima Lopes 
 
Cabo verde 
Palmarejo 
 
Comercial e Industrial  
11/03/2016 
Serviços médicos (Classe 44). 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003056/2016/ME/MP&S 
1; 4; 35; 36; 37 e 39 
VITOL HOLDING B.V  
 
Holanda 
K.P. Van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rot-
terdam, Holanda. 
 
 
Industrial e Comercial  
04/03/16 
Abaixo Listado 

Revindicação de cor: reivindica-se a cor castanha. 

Produtos: (Classe 1) Produtos químicos destinados à indústria (excepto resinas de poliéster), entre outros para o processamento do gás, óleos e 
gorduras industriais, lubrificantes, produtos para absorver, regar e ligar a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para motores), carvão, metais 
comuns e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; metanol. (Classe 4) Gorduras e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, 
regar e ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores), carvão; benzeno; petróleo (bruto ou refinado), derivados do petróleo e 
combustíveis à base de petróleo; combustíveis líquidos, sólidos e gasosos; combustível para motores, gás e gás liquefeito de petróleo, lubrifican-
tes, parafina e cera para iluminação; aditivos não químicos para combustíveis para motores, combustíveis e lubrificantes; nafta; etanol 
(combustível). (Classe 35) Comércio por atacado de recursos naturais, como óleo, metais, minerais e gases naturais; exercício de comércio por 
atacado de cereais, arroz, açúcar, açúcar bruto e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios; grossista de produtos químicos (excepto de 
resinas de poliéster) destinados à indústria, carvão, metais e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; exercício de comércio por atacado de 
derivados de petróleo e produtos à base de petróleo, parafina e ceras, reagentes de petróleo, aditivos não químicos para combustíveis para moto-
res, combustíveis e lubrificantes; consultadoria relacionada com os riscos dos negócios no ramo do comércio de recursos naturais. (Classe 36) 
Consultoria financeira, análise financeira, negociação de títulos financeiros, avaliações financeiras e actividades de financiamento, todas no do-
mínio dos recursos naturais; serviços financeiros de gestão de riscos em matéria de recursos naturais. (Classe 37) Mineração de óleo; perfuração 
de poços de petróleo e gás; extracção de minerais e perfuração de gás; bombeamento de petróleo e mineração de outros combustíveis, minérios e 
metais; serviços de tanques [abastecimento de combustível] para aviões e navios; serviços de tanques [abastecimento de combustível] para veícu-
los; manutenção e reparação de aviões e motores de aviões; serviços de abastecimento de combustível (serviços de tanques, nomeadamente o 
reabastecimento). (Classe 39) Transporte, embalagem e armazenamento de recursos naturais inclusive óleo, metais, minerais e gases naturais; 
transporte, embalagem e armazenamento de cereais, arroz, açúcar bruto e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios; transporte, embala-
gem e armazenamento de substâncias químicas destinadas à indústria, carvão, metais e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; transporte, 
embalagem e armazenamento de nafta, etanol, metanol; transporte, embalagem e armazenamento de derivados do petróleo e de produtos à base 
de petróleo, parafinas e ceras, reagentes de petróleo, aditivos não químicos para combustíveis para motores, combustíveis e lubrificantes; trans-
porte, armazenamento e distribuição (entrega) de óleo e combustíveis (inclusive combustíveis para aviões). 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

 

00003059/2016/ME/MS 
39 e 43  
ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORTS 
S.P.A.  
ITÁLIA  
Via Ernesto Lugaro, 15, Torino, Itália 
 
Comercial  
06/04/16 
 
Classe 39: Organização de viagens;  
Classe 43: Hotéis, serviços de resort hotel, aloja-
mento temporário.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003064/2016/ME/MP&S 
1, 4, 35, 36, 37 e 39 
 
VITOL HOLDING B.V. 
 
Holanda 
K.P. van der Mandelelaan 130, 3062 MB Rot-
terdam, Holanda  
 
Comercial e industrial  
 
04/03/2016 
Abaixo Listado 

  VITOL 

Classe 1: Produtos químicos destinados à indústria (excepto resinas de poliéster), entre outros para o processamento do gás, óleos e gorduras 
industriais, lubrificantes, produtos para absorver, regar e ligar a poeira, combustíveis (incluindo a gasolina para motores), carvão, metais comuns 
e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; metanol. Classe 4: Gorduras e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e 
ligar a poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores), carvão; benzeno; petróleo (bruto ou refinado), derivados do petróleo e combustí-
veis à base de petróleo; combustíveis líquidos, sólidos e gasosos; combustível para motores, gás e gás liquefeito de petróleo, lubrificantes, parafi-
na e cera para iluminação; aditivos não químicos para combustíveis para motores, combustíveis e lubrificantes; nafta; etanol (combustível).  
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Classe 35: Comércio por atacado de recursos naturais, como óleo, metais, minerais e gases naturais; exercício de comércio por atacado de cereais, 
arroz, açúcar, açúcar bruto e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios; grossista de produtos químicos (excepto de resinas de poliéster) 
destinados à indústria, carvão, metais e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; exercício de comércio por atacado de derivados de petró-
leo e produtos à base de petróleo, parafina e ceras, reagentes de petróleo, aditivos não químicos para combustíveis para motores, combustíveis e 
lubrificantes; consultadoria relacionada com os riscos dos negócios no ramo do comércio de recursos naturais. Classe 36: Consultoria financeira, 
análise financeira, negociação de títulos financeiros, avaliações financeiras e actividades de financiamento, todas no domínio dos recursos natu-
rais; serviços financeiros de gestão de riscos em matéria de recursos naturais. Classe 37: Mineração de óleo; perfuração de poços de petróleo e 
gás; extracção de minerais e perfuração de gás; bombeamento de petróleo e mineração de outros combustíveis, minérios e metais; serviços de 
tanques [abastecimento de combustível] para aviões e navios; serviços de tanques [abastecimento de combustível] para veículos; manutenção e 
reparação de aviões e motores de aviões; serviços de abastecimento de combustível (serviços de tanques, nomeadamente o reabastecimento). 
Classe 39: Transporte, embalagem e armazenamento de recursos naturais inclusive óleo, metais, minerais e gases naturais; transporte, embalagem 
e armazenamento de cereais, arroz, açúcar bruto e outros produtos agrícolas e géneros alimentícios; transporte, embalagem e armazenamento de 
substâncias químicas destinadas à indústria, carvão, metais e suas ligas, ou seja, zinco e metais não ferrosos; transporte, embalagem e armazena-
mento de nafta, etanol, metanol; transporte, embalagem e armazenamento de derivados do petróleo e de produtos à base de petróleo, parafinas e 
ceras, reagentes de petróleo, aditivos não químicos para combustíveis para motores, combustíveis e lubrificantes; transporte, armazenamento e 
distribuição (entrega) de óleo e combustíveis (inclusive combustíveis para aviões). 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003079/2016/ME/MP 
05 
Sanofi-aventis France 
 
França 
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 
 
Industrial e Comercial  
21/04/16  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003080/2016/ME/MP 
05 
Sanofi-aventis France 
 
França 
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France  
 
Industrial e Comercial  
21/04/16 
Produtos farmacêuticos e veterinários; prepara-
ções químicas e de ervas para uso medicinal; 
produtos dietéticos para uso medicinal; suple-
mentos alimentares para uso medicinal; prepa-
rações de vitaminas e minerais; comida para 
bebé. 

Classe 05 – Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações quími-
cas e de ervas para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medici-
nal; suplementos alimentares para uso medicinal; preparações de vita-
minas e minerais; comida para bebé. 

Reivindicam-se as cores: Azul, amarelo e branco 

Marca nº 
 

Classes 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003081/2016/ME/MP  
 
05 
Sanofi-aventis France 
 
França 
82 avenue Raspail, 94250 Gentilly, France 
 
Industrial e Comercial  
 
21/04/16 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003097/2016/ME/MS 
35  
 
Dufry AG (Dufry S.A.) (Dufry Ltd) 
 
Suíça 
 
Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça 
 
Comercial e Industrial 
 
 
 
02/05/2016 
Classe 35: Serviços de venda a retalho; reunião, 
em proveito de terceiros, de diversos produtos 
(com excepção do transporte dos mesmos), per-
mitindo aos clientes examinar e comprar ade-
quadamente esses produtos. 

Reivindicam-se as cores: Branco, amarelo e azul escuro 

Produtos farmacêuticos e veterinários; preparações químicas e de ervas 
para uso medicinal; produtos dietéticos para uso medicinal; suplemen-
tos alimentares para uso medicinal; preparações de vitaminas e mine-
rais; comida para bebé (Classe 05). 

Reivindicam-se as cores: Rosa, rosa escuro e branco 

Reivindicação da prioridade: pedido de registo de marca Suíça 

No. 63895/2015 (registada sob o No. 681122) de 6 de Novembro de 

2015. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003102/2016/ME/MS 
35 
 
Dufry International AG (Dufry International 
SA) (Dufry International Ltd) 
 
Suíça 
Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça.  
 
Industrial e Comercial  
02/05/16 
Abaixo Listado 

Classe 35: Serviços de venda a retalho, reunião, em proveito de tercei-
ros, de diversos produtos (com excepção do transporte dos mesmos), 
permitindo aos clientes examinar e comprar adequadamente esses 
produtos.   

Reivindicação de Prioridade: Pedido de registo de marca na Suíça 
nº 63755/2015 (Registada sob o nº 680246) de 3 de Novembro de 
2015.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003120/2016/ME/MS 
35  
Dufry International AG (Dufry International 
SA) (Dufry International Ltd) 
Suíça 
Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça 
 
Comercial e industrial  
02/05/2016 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003121/2016/ME/MS  
35  
Dufry International AG (Dufry International SA) 
(Dufry International Ltd) 
 
Suíça  
Brunngässlein 12, 4052 Basel, Suíça 
 
Comercial e industrial 
02/05/2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003144/2016/ME/MP&S  
5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 41, 43 
Suntory Holdings Limited 
 
Japão 
1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-
shi, Osaka, Japan 
 
Comercial e industrial 
22/06/2016 
Abaixo Listado 

Classe 35: Serviços de venda a retalho; reunião, em proveito de ter-
ceiros, de diversos produtos (com excepção do transporte dos mes-
mos), permitindo aos clientes examinar e comprar adequadamente 
esses produtos. 

Reivindicação de prioridade: Pedido de r egisto de marca Suíça No. 

63752/2015 (registada sob o No. 680245) de 3 de Novembro de 2015. 

Classe 35: Publicidade; serviços de relações públicas; gestão de empre-
sas; administração de empresas; consultadoria de organização e gestão 
de empresas; consultoria em organização de negócios comerciais; servi-
ços de consultadoria em gestão de recursos humanos; consultadoria 
profissional em matéria de negócios; agências de importação e exporta-
ção; promoção de vendas (para terceiros). 

Reivindicação de prioridade: Pedido de registo de marca Suíça No. 

53630/2016 (registada sob o No. 686039) de 22 de Março de 2016. 

Classe 5: Leite em pó para lactentes e crianças; Ingredientes para 
bebidas de suplementos; Suplementos dietéticos; Ingredientes para 
bebidas de suplementos; Suplementos dietéticos e nutricionais; Bebi-
das dietéticas para tratamentos médicos; Artigos alimentícios dietéti-
cos para tratamentos médicos; Bebidas para lactentes e crianças; Su-
plementos dietéticos para animais; Classe 29: Bebidas lácteas; Produ-
tos lácteos; Batidos de leite; Leite de soja; Verduras congeladas; Fru-
tas congeladas; Verduras e frutas processadas.Classe 30: Agente coa-
gulante para gelados; Agente amaciante para carnes caseiras;  Estabi-
lizante para creme de leite; Chá; Bebidas de chá; Café; Cacau;  

Bebidas cafeinadas; Gelo; Pão; Pastelaria e confeitaria; Ingredientes para gelados; Ingredientes para doces instantâneos. Classe 31: Coroa de 
flores frescas; Lúpulos; Verduras frescas; Frutas frescas; Maltas; Variedades de sementes; Árvores; Relva natural; Flores secas; Plântulas; Arbus-
tos jovens; Flores naturais; Erva de pasto; Árvores anãs em vasos (bonsai). Classe 32: Cervejas; Refrigerantes; Sumos de fruta; Sumos de verdu-
ras; Ingredientes para refrigerantes em pó; Ingredientes para sumos de fruta em pó; Ingredientes para sumos de verduras em pó; Extrato de lúpulo 
para fabricação de cerveja; Bebidas à base de soro de leite. Classe 33: Bebidas alcoólicas (excluem-se as cervejas). Classe 35: Publicidade; Servi-
ços de venda a retalho ou a grosso de alimentos e bebidas; Serviços de venda a retalho ou a grosso de sementes e bolbos; Serviços de venda a 
retalho ou a grosso de plantas naturais, plântulas, arbustos jovens e árvores. Classe 41: Serviços de ensino e educacionais; Serviços de educação e 
formação; Serviços de educação e formação relacionados com a conservação da Natureza e do Meio Ambiente; Serviços educacionais relaciona-
dos com a água, Meio Ambiente, saúde pública e higiene; Organização e realização de seminários; Organização e realização de seminários sobre 
água, Meio Ambiente, saúde pública e higiene; Fornecimento de cursos de formação no campo da gestão da água; Exposições de plantas. Classe 
43: Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; Serviços de informação sobre restaurantes; Serviços de alojamento temporários; Prestação 
de informações sobre serviços de alojamento temporário; Serviços de agência para a reserva de alojamento temporário; Aluguer de salas de reu-
nião. 

Reivindicação de cores: reivindica-se a cor azul claro (Pantone code 637). 

Reivindicação de prioridade: r eivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 2015-127507, efetuado em Japão, em 25/12/2015 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003153/2016/ME/MP 
12  
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPO-
RATION) 
Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Comercial e industrial 
14/07/2016 
Classe 12: Automóveis e partes estruturais para 
estes. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003154/2016/ME/MP 
04 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTI-
ENGESELLSCHAFT  
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
Comercial e industrial 
15/07/2016 
Abaixo Listado 

RUSH BMW i 

Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para 
absorver, humedecer e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gaso-
linas para motores) e iluminação; velas e mecha para iluminação. 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade com base no 
pedido de registo da marca efetuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016100341.3/04, em 18 de Janeiro de 2016 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003158/2016/ME/MP 
04 
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT  
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique),  
 
Alemanha. 
Industrial e Comercial  
15/07/16 
Abaixo Listado 

MINI 

Classe 04. Óleos e gorduras industrias; lubrificantes; produtos para 
absorver, humedecer e ligar a poeira; combustíveis (incluindo as gaso-
linas para motores) e iluminação; velas e mecha para iluminação.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003161/2016/ME/MP 
12 
KYB Corporation  
 
JAPÃO  
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-
cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan  
 
Comercial e Industrial 
03/08/2016 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Prioridade: r eivindica-se prioridade com base no 
pedido de registo da marca efetuado na Alemanha, em 18 de janeiro de 
2016, sob o nº 302016100341.3/04. 

CLASSE 12 - Sistemas de suspensão para veículos; amortecedores para veículos; molas de suspensão para veículos; amortecedores de suspensão 
para veículos; molas amortecedoras para veículos; rolamentos para veículos; sistemas de suspensão para veículos terrestres; amortecedores para 
veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veículos terrestres; molas de suspensão para veículos terrestres; molas amortecedoras para 
veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres; sistemas de suspensão para automóveis; amortecedores para automóveis; amortecedores 
de suspensão para automóveis; molas de suspensão para automóveis; molas amortecedoras para automóveis; rolamentos para automóveis; amor-
tecedores para motociclos; rolamentos para motociclos; amortecedores, elementos de máquina para veículos terrestres; rolamentos para amorte-
cedores; elementos mecânicos para veículos terrestres; automóveis e as suas peças e acessórios; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e 
as suas respetivas peças e acessórios; partes e acessórios para amortecedores [para veículos terrestres]; molas, elementos de máquina para veícu-
los terrestres. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

00003164/2016/ME/MP 
02 
Coatings Foreign IP Co. LLC  
 
Estados Unidos da América 
 
The Corporation Trust Company, Corporation 
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of America 
 
Comercial e industrial 
 
29/07/2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003167/2016/MN/MP 
33  
 
VIEIRA E GONÇALVES, LDA. 
 
Cabo Verde 
 
São Salvador do Mundo, Concelhos de Picos – 
Achada Leitão.  
 
Industrial e Comercial  
 
04 /08/16 
Classe 33: Grogue, Ponche, mel e licores.  

CHALLENGER 

Classe 02: camada de base, corantes, revestimentos, esmaltes, acaba-
mentos, lacas vernizes, tintas, diluentes para tintas, pós e primários; 
preservativos contra a ferrugem e deterioração da madeira; substâncias 
para tingir; mordentes, resinas naturais no estado bruto; metais em 
folha e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003168/2016/ME/MS 
35, 36, 39 
 
BOLLORÉ Socité Anonyme 
 
França 
Odet 29500 Ergue-Gaberic France 
 
Comercial e industrial 
29/07/2016 
Abaixo Listado 

 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003170/2016/ME/MP 
12 
KYB Corporation 
 
Japão 
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-
cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
 
Comercial e industrial  
03/08/2016 
Abaixo Listado 

 

Classe 12: Sistemas de suspensão para veículos; amortecedores para 
veículos; molas de suspensão para veículos; amortecedores de sus-
pensão para veículos; molas amortecedoras para veículos; rolamentos 
para veículos; sistemas de suspensão para veículos terrestres; amorte-
cedores para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para 
veículos terrestres; molas de suspensão para veículos terrestres; mo-
las amortecedoras para veículos terrestres; rolamentos para veículos 
terrestres; sistemas de suspensão para automóveis; amortecedores 
para automóveis; amortecedores de suspensão para automóveis; mo-
las de suspensão para automóveis; molas amortecedoras para automó-
veis; rolamentos para automóveis; amortecedores para motociclos; 
rolamentos para motociclos; amortecedores, elementos de máquina 
para veículos terrestres; rolamentos para amortecedores; elementos 
mecânicos para veículos terrestres; automóveis e as suas peças e 
acessórios; veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e as suas 
respetivas peças e acessórios; partes e acessórios para amortecedores 
[para veículos terrestres]; molas, elementos de máquina para veículos 
terrestres. 

Classe 35: Assistência às empresas industriais e comerciais relacionada 
com logística de transporte; gestão administrativa relativa ao transporte 
de mercadorias (autorizações administrativas e aduaneiras); agências 
de importação e exportação; consultoria, informações relativas à logís-
tica de transportes para todos os tipos de bens e mercadorias; serviços 
relacionados com a realização das formalidades administrativas para o 
transporte nacional e internacional de mercadorias; promoções comer-
ciais no domínio dos transportes; estratégia e consultoria de gestão na 
área de logística; consultoria de estratégia e gestão na área de logística; 
patrocínios. Classe 36: As agências alfandegárias; colecta de tarifas 
alfandegárias; patrocínio financeiro. Classe 39: Transporte; expedição 
de mercadorias e bens; embalagem e armazenagem de mercadorias e 
bens; organização de transporte de mercadorias e bens por mar, rio, ar, 
terra; transporte de mercadorias e bens por navio, transporte ferroviá-
rio, rodoviário, aéreo; gestão e assessoria relacionadas com o transpor-
te de mercadorias; expedição de mercadorias (armazenamento interme-
diário) por mar, ar e terra de produtos e mercadorias; expedição de 
mercadorias; embalagem e re-embalagem de mercadorias; aluguer de 
contentores; serviço de contentores e armazenamento de paletes; carga 
e descarga de contentores; serviços de armazenamento de contentores; 
carga e descarga de contentores; serviços de gestão de terminais para 
transporte de contentores em zonas portuárias; aluguer de armazéns; 
armazenagem, transporte e entrega de mercadorias e correio; serviços 
de rastreamento de entrega; informações relativas ao transporte, arma-
zenamento e entrega de mercadorias; agentes de transportes; correta-
gem de transporte por navio e carregamentos; locação de veículos; 
serviços de encomendas e entrega de correio express; serviços de re-
moção; serviços de descarga mercadoria; serviços de agência de trans-
porte marítimo; operação portuária, ou seja, a gestão do tráfego do 
porto marítimo e carga e descarga de mercadorias, sob concessão; mo-
vimentação portuária; transporte de máquinas e acessórios necessários 
para a extracção de petróleo e mineração. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003169/2016/ME/MP  
04 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTI-
ENGESELLSCHAFT 
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Comercial e industrial  
08/08/2016 
Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrifi-
cantes; óleos para motores; óleos para engrena-
gens; aditivos para gasolina; aditivos para com-
bustíveis para veículos. 

MINI Original Engine Oil 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 

no pedido de registo da marca efetuado na Alemanha, sob o nº DE 

302016101520.9/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003171/2016/ME/MP 
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT 
 
Alemanha 
 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), Ale-
manha  
 
Comercial e industrial 
08/08/2016 
Abaixo Listado 

M TWIN POWER TURBO 

Classe 04: Óleos e gorduras industr iais; lubr ificantes; óleos para 
motores; óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para 
combustíveis para veículos, combustíveis para veículos. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no pedido de registo da marca efetuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101516.0/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003172/2016/ME/MP 
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT 
 
Alemanha  
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Comercial e industrial  
08/08/2016 
Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrifi-
cantes; óleos para motores; óleos para engrena-
gens; aditivos para gasolina; aditivos para com-
bustíveis para veículos; combustíveis para veícu-
los. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003180/2016/ME/MP  
12  
KYB CORPORATION 
 
JAPÃO 
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-
cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
 
Comercial e Industrial 
03-08-2016 
Abaixo Listado 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101523.3, em 19 de Fevereiro de 2016. 

Classe 12: Sistemas de suspensão para veículos; amortecedores para 
veículos; molas de suspensão para veículos; amortecedores de suspen-
são para veículos; molas amortecedoras para veículos; rolamentos para 
veículos; sistemas de suspensão para veículos terrestres; amortecedo-
res para veículos terrestres; amortecedores de suspensão para veículos 
terrestres; molas de suspensão para veículos terrestres; molas amorte-
cedoras para veículos terrestres; rolamentos para veículos terrestres; 
sistemas de suspensão para automóveis; amortecedores para automó-
veis; amortecedores de suspensão para automóveis; molas de suspen-
são para automóveis; molas amortecedoras para automóveis; rolamen-
tos para automóveis; amortecedores para motociclos; rolamentos para 
motociclos; amortecedores, elementos de máquina para veículos ter-
restres; rolamentos para amortecedores; elementos mecânicos para 
veículos terrestres; automóveis e as suas peças e acessórios; veículos 
motorizados de duas rodas, bicicletas e as suas respetivas peças e aces-
sórios; suportes de apoio superior (coxim); capas de proteção; borra-
chas amortecedoras; folhas de borracha; partes e acessórios para amor-
tecedores [para veículos terrestres]; molas, elementos de máquina para 
veículos terrestres; molas amortecedoras para sistemas de suspensão 
para veículos; molas amortecedoras para sistemas de suspensão para 
veículos terrestres; molas amortecedoras para sistemas de suspensão 
para automóveis; molas amortecedoras para motociclos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003182/2016/ME/MP  
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT 
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Comercial e industrial  
16/08/2016  
Classe 4: Óleos e gorduras industriais; lubrifi-
cantes; óleos para motores; óleos para engrena-
gens; aditivos para gasolina; aditivos para com-
bustíveis para veículos; combustíveis para veícu-
los. 

Reivindicação do direito de Prioridade: Reivindica-se a prioridade 
com base no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o 
nº DE 302016101526.8/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores azul claro, azul 
escuro, vermelho e prateado  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003185/2016/MN/MP 
32 
TECNICIL INDUSTRIA - S.A. 
 
Cabo Verde  
RUA DA UCCLA ED JS 2º ANDAR - ACHA-
DA SANTO ANTONIO - CP 896 PRAIA - 
CABO VERDE 
 
Comercial e Industrial 
 
31-08-2016 
Classe 32: Refrigerante .  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003189/2016/ME/MP  
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Industrial e Comercial  
08 /08/16 
A frente Listado 

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; óleos 
para engrenagens; aditivos para gasolinas; aditivos para combustíveis 
para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101528.4/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 
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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 

00003190/2016/ME/MP  
04  
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT  
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha  
 
Industrial e Comercial  
08 /08/16 
Abaixo Listado 

00003193/2016/ME/MP  
09  
 
PHC - Software S.A., 
 
Portugal 
Rua Vilar, 235 8º, 4050-626 Porto, Portugal 
 
Industrial e Comercial  
 
05-09-2016 
CLASSE 09: Software de aplicação 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003196/2016/MN/MP&S 
09; 25; 39; 41  
IDEIA, LDA  
 
Cabo Verde 
PALMAREJO AV. SÃO VICENTE - PERTO 
LICEU, PRAIA. 
 
Industrial e Comercial  
05-09-2016 
CLASSE 09: Plataforma online (software) de 
serviços; CLASSE 25: Vestuário; calçado; 
chapelaria; CLASSE 39: organização de via-
gens; CLASSE 41: divertimento; atividades 
desportivas e culturais;  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003194/2016/ME/MP 
34  
PHILIPS MORRIS BRANDS SARL 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suiça 
 
Industrial e Comercial  
05-09-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; óleos 
para engrenagens; aditivos para gasolinas; aditivos para combustíveis 
para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no 
pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101529.2/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

PHC 

CLASSE 34: Tabaco, em bruto ou processado; produto de tabaco; Cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus 
próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), 
"kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigar-
ros 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; solu-
ções de nicotina liquida para uso em cigarros electrónicos; artigos para 
fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, 
latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 
para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

Original BMW Engine Oil 

00003197/2016/ME/MP  
04  
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTI-
ENGESELLSCHAFT 
 
ALEMANHA 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Comercial e Industrial  
16/08/2016  
Abaixo Listado 

Classe 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para mo-
tores; óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para 
combustíveis para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no pedido de registo da marca efectuado na Alemanha, sob o nº DE 
302016101522.5/04, em 19 de Fevereiro de 2016. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003198/2016/ME/MP  
04  
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIEN-
GESELLSCHAFT  
 
Alemanha 
 
Petuelring 130, 80809 München (Munique), 
Alemanha 
 
Comercial e Industrial 
16/08/2016 
A frente listado 

BMW TwinPower Turbo 

CLASSE 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; óleos para 
motores; óleos para engrenagens; aditivos para gasolina; aditivos para 
combustíveis para veículos; combustíveis para veículos. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base 
no pedido de registo da marca efetuado na Alemanha, sob o nº 
302016101510.1/04. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003200/2016/ME/MS 
41 
SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS 
SANTOS, SGPS, S.E. 
 
PORTUGAL 
Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 1099-081 
Lisboa, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
19/08/2016 
Classe 41: Educação e formação em matéria de 
conservação da natureza e meio ambiente. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003203/2016/MN/MP  
34 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL. 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 
 
Comercial e Industrial 
05/09/2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 3: Preparações para branquear e outras substâncias para a 
lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sa-
bões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 
dentífricos; toalhetes para bebés, toalhetes húmidos, toalhetes cosméti-
cos pré-humedecidos. Classe 5: Preparações farmacêuticas, médicas e 
veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; alimentos e substân-
cias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; 
suplementos alimentares para seres humanos e animais; emplastros, 
materiais para pensos; materiais para chumbar os dentes, ceras dentá-
rias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; 
fungicidas, herbicidas; fraldas para bebés em matérias têxteis, fraldas 
para bebés de papel, fraldas para adultos, tampões higiênicos, pensos 
higiênicos. 

Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os 
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medici-
nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 
aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer 
cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para 
inalação; soluções de nicotina liquida para uso em cigarros electróni-
cos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, 
aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003220/2016/ME/MP 
3 e 5 
PAKTEN SAGLIK ÜRÜNLERÌ VE TÌCARET 
ANONÌM SÌRKETÌ 
 
Turquia 
2.0RGANIZE SANAYÍ BÒLGESÍ, 83221 NO-
LU CADDE, NO:9, SEHITKAMÍL, GAZÍA-
NTEP, TURKEY 
 
Industrial & Comercial  
03/10/2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003221/2016/ME/MP 
3 e 5 
PAKTEN SAGLIK ÜRÜNLERÌ VE TÌCARET 
ANONÌM SÌRKETÌ 
 
Turquia 
2.0RGANIZE SANAYÍ BÒLGESÍ, 83221 NO-
LU CADDE, NO:9, SEHITKAMÍL, GAZÍA-
NTEP, TURKEY 
 
Industrial & Comercial  
03/10/2016  
Abaixo Listado 

CLASSE 3: Preparações para branquear e outras substâncias para a 
lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sa-
bões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 
dentífricos; toalhetes para bebés, toalhetes húmidos, toalhetes cosméti-
cos pré-humedecidos. Classe 5: Preparações farmacêuticas, médicas e 
veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; alimentos e subs-
tâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para be-
bés; suplementos alimentares para seres humanos e animais; emplas-
tros, materiais para pensos; materiais para chumbar os dentes, ceras 
dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais noci-
vos; fungicidas, herbicidas; fraldas para bebés em matérias têxteis, 
fraldas para bebés de papel, fraldas para adultos, tampões higiênicos, 
pensos higiênicos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003223/2016/ME/MP 
29, 30 e 32 
LIWAYWAY MARKETING CORPORATION 
 
FILIPINAS 
2225 Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, 
Filipinas 
 
Comercial 
25-10-2016  
Abaixo Listado 

CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legu-
mes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite 
e produtos lácteos; óleos e gorduras alimentares. CLASSE 30: Café, 
chá, cacau e sucedâneos de café; arroz; tapioca e sagu; farinha e prepa-
rações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, 
mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vina-
gre, molhos (condimentos); especiarias; gelo. CLASSE 32: Cervejas; 
águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de 
fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003230/2016/ME/MS 
36 
Qatar National Bank 
 
QATAR 
Al Cornish Street P.O. Box 1000 Doha - Qatar  
 
Comercial e Industrial  
24-10-2016 
Classe 36: serviços e negócios financeiros; Ser-
viços bancários; Negócios monetários. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003231/2016/ME/MP 
34 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
SUIÇA 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 
 
Comercial e Industrial 
24-10-2016 
Abaixo Listado 

MARLBORO PREMIUM BLACK 

Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os 
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medici-
nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 
aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer 
cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para 
inalação; soluções de nicotina liquida para uso em cigarros electróni-
cos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, 
aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003232/2016/ME/MP 
32  
UNICER - BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, 
S.A. 
 
PORTUGAL 
Leça do Balio, 4465-764 Leça do Balio, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
30-09-2016 
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. 

BEBER PARA CRER 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003233/2016/ME/MS 
36 
Qatar National Bank 
 
QATAR 
Al Cornish Street P.O. Box 1000 Doha - Qatar 
 
Comercial e Industrial 
24-10-2016 
Classe 36: serviços e negócios financeiros; Ser-
viços bancários; Negócios monetários. 

QATAR NATIONAL BANK 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003234/2016/ME/MP 
32 
ENERGY BEVERAGES LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
Estado do Delaware, 2390 Anselmo Drive, Coro-
na, CA 92879, Estados Unidos da América 
 
Comercial e Industrial  
26-10-2016 
CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas; cervejas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003235/2016/MN/MS  
42  
NUCLEO OPERACIONAL DA SOCIEDADE 
DE INFORMACAO, ENTIDADES EMPRE-
SARIAL - NOSI, E.P.E. 
 
Cabo Verde 
Edifício Banco Internacional de Cabo Verde, 
BICV 4º PISO, AVENIDA CIDADE DE LIS-
BOA, CX Postal n.620 - Cidade da Praia, Ilha 
de Santiago - Cabo Verde 
 
Comercial  
27-10-2016  
CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos 
bem como serviços de pesquisas e de conceção 
a eles referentes; serviços de análises e de pes-
quisas industriais; conceção e desenvolvimento 
de computadores e de programas de computado-
res. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003237/2016/ME/MP&S 
09, 21, 25, 30, 35 e 43 
Servair Solution Itália S.R.L. A Socio Único 
 
Itália 
Via Generale Felice Santini snc, Aeroporto 
“Leonardo da Vinci” – Torre Espua 2 – 3º piano, 
00054 Fiumicino (Roma) Italy 
 
Comercial e Industrial  
12/09/2016 

Classe 09: Aplicações de software de computador, carregáveis; aplicações de software carregáveis para telemóveis; CD-Is [discos compactos 
interativos] pré gravados; CD-ROMs pré-gravados; estojos adaptados para telemóveis; auscultadores; estojos para discos compactos; ficheiros de 
música carregáveis; alças de tiracolo para máquinas fotográficas; alças de tiracolo para telemóveis. Classe 21: Frascos de vidro para armazena-
gem; frascos de vidro para conservas; copos para beber; chávenas. Classe 25: Calçado; chapéus; cintos [roupa]; fatos de macaco; camisolas de 
manga curta; fachas de vestuário. 
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Classe 30: Amido para alimentos e produtos seus derivados; bebidas à base de café; bebidas congeladas à base de café; café; cereais processados; 
chocolate quente; farinha; gelados; bebidas congeladas com sabores (slush); pão: pão de carcaça; massa; pratos de massa já preparados; pizzas; 
levedura e preparações de cozedura; produtos de padaria; pastéis; chocolate e bolos; molhos [condimentos]; molhos à base de tomate; chá gelado; 
chás para infusões. Classe 35: Serviços de comercialização. Classe 43: Serviços de bar; serviços de cafeteria; serviços para fornecimento de co-
mida e bebida; servir comida e bebida em bares e em restaurantes. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003242/2016/ME/MP  
34  
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
SUÍÇA 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA 
 
Comercial e Industrial 
09-11-2016  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003243/2016/ME/MP  
34  
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL  
 
SUÍÇA  
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA 
 
Comercial e Industrial 
09-11-2016  
Abaixo Listado 

Classe 34: tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charu-
tos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus 
próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medici-
nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 
aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer 
cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para 
inalação; soluções de nicotina liquida para uso em cigarros electróni-
cos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, apa-
relhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

REIVINDICAÇÃO DE CORES: CINZENTO E DOURADO.  

Classe 34: tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os 
seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medi-
cinal); 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 electróni-
cos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, fil-
tros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, 
aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

REIVINDICAÇÃO DE CORES: VERMELHO E CINZENTO.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003244/2016/ME/MP  
25 
Li Renhui  
 
CHINA 
No.161, Shangchun Village, Yuanqiao Town, 
Huangyan District, Taizhou, Zhejiang, 
CHINA 
 
Comercial e Industrial  
 
28/10/2016  
Classe 25: vestuário; fatos de banho; chinelos; 
sapatos; meias. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003245/2016/ME/MP 
32 
SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebi-
das, S.A. 
 
Portugal 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
10-11-2016  
Classe 32: Cervejas.  

REIVINDICAÇÃO DE CORES: Pantone 485 C; Pantone 348 C; 
Pantone 871 C; Black  

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003247/2016/ME/MP 
32 
 
SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVE-
JAS E BEBIDAS, S.A. 
 
Portugal 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
10-11-2016 
Produtos:  Classe 32 – Cerveja Reivindicação de cores: Pantone 485 C; Pantone 348 C; Pantone 

871 C; Black 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003249/2016/ME/MP 
29, 30 e 32  
 
RAUCH Fruchtsäfte GmbH 
 
ÁUSTRIA 
Langgasse 1, 6830 Rankweil, Áustria 
 
Comercial e Industrial 
 
15-11-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003248/2016/ME/MP 
32 
 
SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVE-
JAS E BEBIDAS, S.A. 
 
Portugal 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
10-11-2016 
Classe 32 – Cerveja sem álcool 

 

Marca nº 

Classes 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Atividade 

Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

00003250/2016/ME/MP 

09  

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

 

CHINA 

Administration Building Huawei Technologies 

Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, 

P. R. China 

Comercial e Industrial 

17-11-2016 

Abaixo Listado 

Reivindicação de cores: Amarelo; azul. 

CLASSE 29: Carne, peixe aves e caça; extractos de carne; carnes; 
frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; Geleias, doces, com-
potas; ovos; leite e lacticínios; manteiga, iogurte, queijo e produtos de 
queijo; óleos e gorduras comestíveis; polpa de fruta; purés de frutas; 
concentrados de fruta; fruta em conserva; preparações à base de fruta; 
compotas de fruta; saladas de fruta; compota de maçã; puré de tomate; 
leite e produtos lácteos com café ou sabor a café. CLASSE 30: Café, 
chá, cacau e sucedâneos do café; bebidas à base de café; bebidas à 
base de chocolate; bebidas de café com leite; bebidas à base de café 
com leite; capuchino; macchiato; latte-macchiato; café gelado; arroz; 
tapioca e sagú; farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria 
e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; 
levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos 
(condimentos); coulis de frutas (molhos); especiarias; gelo; bebidas à 
base de chá; bebida à base de chá; bebidas à base de chá com aroma 
de frutos; bebidas aromatizadas à base de chá. CLASSE 32: Cervejas; 
águas minerais e gasosas; bebidas sem álcool; bebidas de fruta e su-
mos de fruta; néctares; néctares de frutas, sem álcool; bebidas à base 
de néctar de fruta; bebidas de vegetais e sumos de vegetais; xaropes e 
outras preparações para bebidas; bebidas energéticas; limonadas; be-
bidas sem álcool, em especial com sabor a fruta; bebidas de frutos 
(smoothies); bebidas aromatizadas à base de água; bebidas à base de 
água; sumo de coco; água de coco; sumo de tomate; bebidas não alco-
ólicas à base de fruta; extratos de frutos sem álcool; concentrado de 
sumos de fruta; cocktails sem álcool; bebidas isotónicas; mostos; 
aperitivos não alcoólicos; bebidas não alcoólicas constituídas por 
sumo de coco ou com sabor a sumo de coco ou sabor a coco; bebidas 
à base de soro de leite; refrigerantes com sabor a fruta; bebidas não 
alcoólicas, contendo fruta ou extratos de fruta; bebidas aromatizadas à 
base de água; bebidas não alcoólicas com aroma de chá ou com extra-
tos de chá; refrigerantes com aroma de café; bebidas sem álcool com 
sabor a café ou a extratos de café; bebidas energéticas sem álcool com 
aroma de café. 

Reivindicação de cores: Pantone 485 C; Pantone 348 C; Pantone 
8422 C; Pantone 10077 C; Pantone 871 C 

nova 

CLASSE 09: Óculos inteligentes; Relógios de pulso inteligentes; Pelí-
culas de Proteção para ecrãs de computador; Detetores de atividade de 
usar no corpo; Capas para smartphones; Estojos para smartphones; 
Películas de proteçào para ecrãs de telemóveis; Bastões de selfies 
[monopés manuais]; Videofones; Molduras digitais; Microfones; Aco-
pladores [informática]; Aparelhos de processamento de dados; Cartões 
de circuitos integrados [smart cards]; Transponders; Caixas para altifa-
lantes; Recetores [áudio, vídeo]; Ecrãs de vídeo; Equipamento de co-
municação em rede; modems; Bolsas para computadores portáteis; 
Smartphones; Baterias elétricas; Carregadores de baterias; Baterias 
recarregáveis; computadores tablet; Computadores portáteis [laptops]; 
Computadores portáteis [notebooks]; Sacolas adaptadas para computa-
dores portáteis; Auriculares; Auscultadores; Altifalantes; Leitores mul-
timédia portáteis; Aparelhos para a transmissão de som; Câmaras de 
vídeo; Câmaras fotográficas; Alças para telemóveis; teclados de com-
putador; Ratos [periféricos informáticos]; Estojos para telefones; Pul-
seiras de identificação magnéticas codificadas; Conta-passos 
[pedómetros]; Aparelhos elétricos de vigilância; Pulseiras conectadas 
[instrumentos de medida]; Programas de computador gravados; Progra-
mas de sistemas operativos gravados; Programas de computador 
[software descarregável]; Aplicações de software informático descarre-
gáveis; Lentes óticas. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003251/2016/ME/MP&S  
12, 36, 37 e 39 
 
China Ocean Shipping (Group) Company 
 
CHINA 
6 East Changan Avenue, Dongcheng District, 
Beijing 100006, People's Republic of China 
 
Comercial e Industrial 
17-11-2016 
Abaixo Listado 

 

CLASSE 12: Hidroaviões; chassis de veículos; barcos; cascos de na-
vio; navios; iates; turcos para barcos; barcaças; chaminés para navio; 
mastros de navio. CLASSE 36: Subscrição de seguros; corretagem de 
seguros; serviços financeiros; banca; investimento de capital; avaliação 
de arte; gestão de imobiliária; serviços de corretagem alfandegária  

financeira; serviços de caução; angariação de fundos para caridade; gestão fiduciária; empréstimos contra garantia; subscrição de seguros maríti-
mos. CLASSE 37: Consultadoria de construção; construção; construção submarina; construção de portos; perfuração de poços; instalação, manu-
tenção e reparação de maquinaria; serviços de reparação de veículos; construção naval; proteção contra ferrugem; manutenção e reparação  
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Classe 12: Hidroaviões; chassis de veículos; barcos; cascos de navio; navios; iates; turcos para barcos; barcaças; chaminés para navio; mastros de 
navio; Classe 36: Subscrição de seguros; corretagem de seguros; serviços financeiros; banca; investimento de capital; avaliação de arte; gestão de 
imobiliária; serviços de corretagem alfandegária financeira; serviços de caução; angariação de fundos para caridade; gestão fiduciária; emprésti-
mos contra garantia; subscrição de seguros marítimos; Classe 37: Consultadoria de construção; construção; construção submarina; construção de 
portos; perfuração de poços; instalação, manutenção e reparação de maquinaria; serviços de reparação de veículos; construção naval; proteção 
contra ferrugem; manutenção e reparação de contentores de armazenamento; reparação submarina; construção de navios e plataformas offshore; 
instalação, manutenção e reparação de plataformas e navios offshore; construção, instalação relativa a navios, embarcações e estruturas offshore e 
marítimas; informação relativa a construções marítimas e construções de plataformas e navios offshore; Classe 39: Transporte; corretagem de 
transportes; transporte de viajantes; embalagem de bens; pilotagem; aluguer de barcos; corretagem de navios; transporte aéreo; aluguer de veícu-
los; armazenagem; aluguer de contentores para armazenagem; operação de comportas de canal; serviços de correio privado para mensagens ou 
mercadoria; preparação de excursões de viagem; transporte por oleoduto; logística de transportes; serviços de descarga; estiva; transporte fluvial; 
transporte marítimo; transporte por carro; fretagem; reboque; transporte em barco de lazer; frete, nomeadamente embarque de bens; transporte por 
barco; transporte por barcaça; aluguer de carruagem ferroviária. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003252/2016/ME/MP&S 
12,36,37,39  
CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COM-
PANY 
 
CHINA 
6 East Changan Avenue, Dongcheng District, 
Beijing 100006, People's Republic of China 
 
Comercial e Industrial 
17-11-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003253/2016/ME/MP 
34 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
SUÍÇA 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, SUICA 
 
Comercial e Industrial 
18-11-2016 
Abaixo Listado 

de contentores de armazenamento; reparação submarina; construção de navios e plataformas offshore; instalação, manutenção e reparação de 
plataformas e navios offshore; construção, instalação relativa a navios, embarcações e estruturas offshore e marítimas; informação relativa a cons-
truções marítimas e construções de plataformas e navios offshore. CLASSE 39: Transporte; corretagem de transportes; transporte de viajantes; 
embalagem de bens; pilotagem; aluguer de barcos; corretagem de navios; transporte aéreo; aluguer de veículos; armazenagem; aluguer de conten-
tores para armazenagem; operação de comportas de canal; serviços de correio privado para mensagens ou mercadoria; preparação de excursões 
de viagem; transporte por oleoduto; logística de transportes; serviços de descarga; estiva; transporte fluvial; transporte marítimo; transporte por 
carro; fretagem; reboque; transporte em barco de lazer; frete, nomeadamente embarque de bens; transporte por barco; transporte por barcaça; 
aluguer de carruagem ferroviária. 

MINTBALL 

Classe 34: tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charu-
tos, 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); cigar-
ros 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 cigar-
ros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de 
bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003255/2016/ME/MP&S 
25, 41 
 
FERNANDO JOSÉ SILVA VELOSO DA VEI-
GA 
 
PORTUGAL 
VILA VERDE, ILHA DO SAL, CABO VERDE 
 
Comercial e Industrial 
21-11-2016 
Classe 25: chinelos de praia, sapatos, artefactos 
de moda; Classe 41: educação, divertimento, 
formação, atividades desportivas e culturais. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003256/2016/ME/MP 
32 
SCC - SOCIEDADE CENTRAL DE CERVE-
JAS E BEBIDAS, S.A. 
 
Portugal 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
Industrial e Comercial  
10-11-2016 
Classe 32: Cerveja Preta. 

 

Reivindicação de Cores: reivindicam-se as cores Pantone 348C; 
Pantone 485C; Pantone 871C; Pantone Black 6C. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003261/MN/MP&S 
29;  31; 33 & 39 
GARÇA REAL, LDA 
 
Cabo Verde 
Fajã De Matos FAJA DE MATOS, Ribeira 
Grande, Ilha de Santo Antão, Cabo Verde 
 
Industrial & Comercial  
22-11-2016 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003264/2016/MN/MS 
35 
M&M INVEST - INVESTIMENTOS E CO-
MÉRCIO GERAL, LDA  
 
Cabo Verde 
Fazenda Av. Che Guevara 1º Andar, CP - 20/C, 
Freguesia Nossa Senhora da Graça, Praia, Ilha 
de Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial  
25-11-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003266/2016/ME/MS 
35, 36 e 45  
Africa Business Consulting, Lda 
 
Cabo Verde 
Praia, Freguesia Nossa Senhora da Graça, Fa-
zenda Av. Che Guevara. Andar 1º, Numero 20. 
Comercial 
25-11-2016 
Abaixo Listado 

 

  

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003259/2016/ME/MS  
38 e 41 
Viacom International Inc. Empresa de Responsa-
bilidade limitada de origem Norte - Americana  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1515 Broadway Nova Iorque, 10036, Estados 
Unidos da América.  
 
Comercial  
17/11/2016 
Abaixo Listado 

MTV CLIP KANGOUROU 

CLASSE 38: Serviços de radiodifusão e telecomunicações; serviços de 
transmissão por cabo e por satélite; serviços de telefonia móvel sem fio; 
fornecimento de toques descarregáveis, música, mp3, gráficos, jogos, 
imagens de vídeo e informações para dispositivos de comunicações 
móveis sem fios; fornecimento de transmissão sem fios de carregamen-
to e descarregamento de tons de toque, voz, música, mp3, gráficos, 
jogos, imagens de vídeo, informações e notícias através de uma rede 
informática global para um dispositivo de comunicação móvel sem 
fios; votação e pesquisa através de um dispositivo de comunicação 
móvel sem fio; envio e recepção de mensagens de voz e de texto entre 
comunicações móveis sem fios; Fornecimento de sistema de votação 
online através da Internet ou de um dispositivo de comunicação sem 
fios; Serviços de Internet que devem ser entendidos como incluindo 
serviços de comunicação, nomeadamente transmissão de som e de gra-
vações audiovisuais transmitidas via Internet; Serviços de correio elec-
trónico; Serviços de comunicações, nomeadamente, Transferência de 
mensagens electrónicas para grupos de duas ou mais pessoas através de 
uma rede informática global. CLASSE 41: Serviços de entretenimento 
sob a forma de um parque de diversões e atracção; serviços de entrete-
nimento, desportivos e culturais, incluindo a produção de programas de 
rádio e televisão; Produção de filmes e recursos de entretenimento ao 
vivo; Produção de imagens animadas e recursos de televisão; Serviços 
de estúdios de cinema e televisão; Entretenimento cinematográfico, 
serviços de entretenimento televisivo, Incluindo performances de entre-
tenimento ao vivo e espetáculos, publicação de livros, revistas e perió-
dicos; Fornecimento de informações sobre os serviços de entretenimen-
to do requerente a vários utilizadores através da World Wide Web ou 
da Internet ou de outras bases de dados em linha; Produção de espectá-
culos de dança, espectáculos musicais e espectáculos de prémios de 
vídeo; espetáculos de comédia, espetáculos de jogos e eventos desporti-
vos diante de audiências ao vivo que são transmitidos ao vivo ou grava-
dos para posterior difusão; Concertos musicais ao vivo; Programas de 
notícias da televisão; Organização de concursos de talentos e eventos 
de premiação de música e televisão; Organizar e apresentar exibições 
de entretenimento relacionadas com o estilo e a moda; Fornecimento de 
informações no domínio do entretenimento através de uma rede infor-
mática global. 

CLASSE 29: Carne; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, 
congelados, secos e cozidos; geleias, doce compotas; leite e lacticí-
nios. CLASSE 31: Produtos agrícolas, hortícolas, animais vivos; fru-
tas e legumes frescos. CLASSE 33: Bebidas alcoólicas, Aguardente e 
outras bebidas destiladas. CLASSE 39: Actividade de Embalagem de 
aguardente e outras bebidas destiladas 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
País de Origem 

 
Residência 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003263/2016/ME/MP 
34  
PHILIP MORRIS BRANDS SÁRL  
Suiça 
 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 
Comercial  
23/11/2016  
Abaixo Listado 

TOUCH 

Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, cigar-
ros, cigarrilhas, tabaco para fumadores enrolarem os seus próprios ci-
garros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek"; 
"snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros elec-
trónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos 
electrónicos e suas peças destinados aquecer cigarros ou tabaco de 
modo a libertarem aerossóis com nicotina para inalação; soluções de 
nicotina liquida para uso em cigarros electronicos; artigos para fumado-
res mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para 
tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enro-
lar cigarros, isqueiros, fósforos. 

CLASSE 35: Gestão de negócios comercias, administração comercial 
e vendas a retalho e grossista de carne, peixe, extratos de carne, frutos 
e legumes em conserva, secos e cozidos, ovos, leite e lacticínios, óleos 
e gorduras comestíveis; Cafés, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do 
café, arroz, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e 
confeitaria, sal; grãos e produtos agrícolas; cervejas, águas minerais e 
gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de frutas e sumos de 
fruta, bebidas alcoólicas, artigos para fumadores, fósforo.  

CLASSE 35: Publicidade, gestão de negócios comerciais, administra-
ção comercial, trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguros, negócios 
financeiros, negócios monetários, negócios imobiliários. CLASSE 45: 
Serviços jurídicos, serviços de segurança para a proteção de bens e 
dos indivíduos, serviços pessoais e sociais prestados por terceiros 
destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos. 

Reivindicação de Cores: Azul e preto.  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003267/2016/ME/MP 
34 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça  
 
Comercial e Industrial  
06-12-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003269/2016/ME/MP 
34  
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 
 
Comercial e Industrial 
12-12-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003270/2016/ME/MP 
32 
SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A. 
 
Portugal 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
18-12-2016  
Classe 32: Cerveja preta.  

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, rape 
(tabaco), "kretek"; "snus": sucedâneos do tabaco (não para uso medici-
nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aque-
cidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados aaquecer cigar-
ros ou tabaco de modo alibertarem aerossóis com nicotina para inala-
ção: soluções de nicotina liquida para uso em cigarros electrónicos; 
artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para 
cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos 
de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

REIVINDICAÇÃO DE CORES: Azul, branco e cinzento.  

00003268/2016/MN/MP&S 
15, 25, 35, 41 
HARMONIA, LDA 
 
Cabo Verde 
Rua Andrade Corvo, 27 / RC DiRT. 
 
Comercial e Industrial 
09-12-2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 15: Instrumentos de música. CLASSE 25: Vestuário, calça-
do. CLASSE 35: Publicidade, gestão dos negócios comerciais, admi-
nistração comercial, trabalhos de escritório. CLASSE 41: Educação, 
formação, divertimento, actividades desportivas e culturais. 

Reivindicações de cores: Branco e preto. 

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, rape 
(tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneosdo tabaco (não para uso medici-
nal); cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 
aquecidos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer 
cigarros ou tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para 
inalação; soluções de nicotina liquida para uso em cigarros electróni-
cos; artigos para fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros 
para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras. cinzeiros, cachimbos, apa-
relhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

Reivindicações de cores: Pantone 348 C; Pantone 871 C; Pantone 
Black 6C 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003271/2016/MN/MP 
33 
STEAM 95, LIMITADA 
 
Cabo Verde 
Alto Santo Antão 253, Mindelo, São Vicente, 
Cabo Verde 
 
industrial & Comercial  
01-12-2016 
Classe 33: Bebidas Alcoólicas 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003272/2016/ME/MS 
43  
Pestana CR7 - Madeira Hotel Investimentos Tu-
rístico, S. A. 
Portugal 
Praça do Mar, S7N, 9000-055 Funchal, Portugal 
 
Comercial  
09-12-2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 43: Serviços de hotéis e alojamento temporário; serviços de reserva de hotéis e de alojamento temporário; organização e fornecimento 
de alojamento para férias e reservas de alojamento; serviços de restauração, de snack-bar, de restaurantes "self-service", de cafetaria, de cafetaria 
"self-service", de bar, de catering e de gelataria; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003273/2016/ME/MP 
33  
Barberton - Consultores e Serviços LDA 
 
Portugal 
Zona Franca de Madeira, Rua do Esmeraldo, 47, 
Piso 3, 9000-051 Funchal-Madeira, Portugal. 
Comercial  
12-12-2016 
Classe 33: Bebidas alcoólicas (excepto Cerveja), 
especialmente rum e licores de rum. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003277/2016/MN/MP 
3 
CABOPLAST- SOCIEDADE UNIPESSOAL 
DE TRANSFORMAÇÃO E PRODUÇÃO DE 
MATERIAIS PLÁSTICOS. 
 
Cabo Verde 
ZONA INDUSTRIAL DE ACHADA GRAN-
DE TRÁS - CP N.º 564 - PRAIA - REPÚBLI-
CA DE CABO VERDE 
 
Comercial e Industrial 
16-12-2016 
CLASSE 3: Produtos de higiene e limpeza. 

DIPLOMATICO 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003280/2016/ME/MS 
36 
SOCIEDADE FRANCISCO MANUEL DOS 
SANTOS, SGPS, S.E. 
 
Portugal  
Largo Monterroio Mascarenhas, 1, 1099-081 
Lisboa, Portugal 
Comercial  
27 /12/16 
Abaixo Listado 

Classe 36: Sociedades gestoras de participações de capital; gestão fi-
nanceira para empresas; gestão de fundos de capital. 

Reivindicações de cores: Azul -Pantone 279; Lilás-Pantone 2088, 
Vermelho 485: Preto e Branco 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003281/2016/MN/MP&S 
25; 32; 33; 35; 39; 41; 43 & 45 
CABO VERDE HOSTELS, LDA. 
 
 
Cabo Verde 
ACHADA DE SANTO ANTÓNIO, Praia, Ilha 
de Santiago, Cabo Verde 
 
Comercial  
29/12/2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 25: Vestuário, Calçado, Chapelaria; 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 
35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comer-
cial; trabalhos de escritório. CLASSE 39: Transporte; embalagem e 
entreposto de mercadorias; organização de viagens. CLASSE 41: 
Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento tem-
porário. CLASSE 45: Serviços jurídicos; serviços de segurança para a 
proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais presta-
dos por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indiví-
duos.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003282/2016/MP&S 
16; 39; 41 & 43  
TUI Travel Amber E&W LLP 
 
Grã-Bretanha 
Tui Travel House, Crawley Business Quarter, 
Fleming Way, RH10 9QL Crawley, West Sussex, 
Grã-Bretanha 
 
Industrial & Comercial  
30/12/2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 16: Papel; cartão; decalcomanias; autocolantes [artigos de papelaria]; recipientes para artigos de papelaria; bases para canecas de cerve-
ja; sacos em papel para embalagens; sacos em matérias plásticas para embalagem; sacos de papel; blocos de papel e papel de carta; produtos de 
impressão, em especial livros, folhetos, brochuras, jornais, revistas [jornais]; fotografias; cartões postais; bilhetes, bilhetes de entrada, calendá-
rios, cartas [cartões], catálogos; instrumentos de escrita, em especial canetas, lápis; estilógrafos; material para artistas; pincéis; artigos para escri-
tório [com excepção de móveis], em especial tachas [pioneses]; selos para carimbar; almofadas para carimbos; suportes para blocos de notas; 
material de instrução e ensino (com excepção de aparelhos); cartão para embalagem; papel para embalagem; matérias plásticas para embalagem; 
caracteres de impressão; bandeiras [em papel] e galhardetes em papel; adesivos para papelaria; bases de papel para copos, canecas, chávenas, 
bules de café e de chá; porta documentos [artigos de papelaria]. Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de 
passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima e aérea; transportes fluviais; serviços de porteiro (transporte de ma-
las); transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, excursões e cruzeiros; mediação 
de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de um dia e excursões 
turísticas; visitas turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves; 
aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação 
de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de 
viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, fornecimento de informações sobre viagens, organização de serviços de 
transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especi-
al sobre reservas e marcações no sector das viagens de turismo e de negócios (agências de viagens em linha); entrega, expedição e distribuição de 
jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, inclu-
indo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passa-
geiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. 
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Classe 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instrução, em particular, cursos por correspondência e 
cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produ-
ção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; 
espectáculos de música; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de 
bilheteira entretenimento organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entreteni-
mento didáctico; organização de férias; serviços de educação física e fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de manu-
tenção da forma física, serviços de clubes de treino e de fitness, fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discote-
cas, serviços de museu apresentações, exposições salões de jogos; serviços de campos de desporto; parques de diversão; fornecimento de 
campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de compe-
tições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos 
desportivos, científicos e culturais; serviços de jogo prestados on-line a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados grava-
dos (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; 
publicação de produtos de impressão, com excepção de textos publicitários, em especial livros, revistas e jornais; edição e publicação de produtos 
de impressão em formato electrónico; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revis-
tas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Inter-
net; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de 
diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de con-
sultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação 
contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos 
serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de 
redes online e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de comida e bebida 
para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamentos turísticos; serviços 
de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; catering; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; servi-
ços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; forneci-
mento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e alu-
guer de casas de férias, reservas de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convi-
dados. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003283/2017/MN/MS 
35 
PIN - PROMOÇÃO INTERNACIONAL DE 
NEGÓCIOS, SA. 
Cabo Verde  
ACHADA DE SANTO ANTÓNIO; Praia, Ilha 
de Santiago 
Comercial  
03/01/2017 
CLASSE 35: Publicidade, gestão de negócios 
comerciais, administração comercial, trabalhos 
de escritório. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003284/2017/ME/MP&S 
9; 16; 35; 38; 39; 41 & 42 
Amazon Technologies, Inc., 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
410 Terry Ave N, ATTN: Trademarks, Seattle, 
washington 98109, EUA. 
 
Industrial & Comercial  
04/01/2017 
Abaixo Listado 

AMAZON PRIME 

CLASSE 09: Software para transmissão contínua, difusão, transmis-
são, distribuição, reprodução, organização e partilha de música, de 
conteúdos áudio e vídeo, jogos e outros; software para criação, descar-
regamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, 
descodificação, reprodução, visualização, armazenamento e  

organização de textos, dados, imagens e ficheiros de áudio e de vídeo: software para permitir aos utilizadores visualizar ou ouvir conteúdos áu-
dio, vídeo, textos e multimédia; software para a criar e fornecer acesso de utilizador a bases de dados pesquisáveis de informação e dados; soft-
ware de motor de busca; software para distribuição de conteúdos sem fios; software para acesso a serviços de informação em linha; software para 
compras em linha; software destinado a facilitar pagamentos e transacções em linha; software que proporciona serviços de comércio a retalho e 
de encomenda de uma gama de produtos de consumo; software utilizado para difusão de publicidade para terceiros; software para a difusão de 
informação relacionada com descontos de produtos de consumo; software para uso na partilha de informação sobre produtos, serviços e negócios; 
software para a leitura de códigos de barras e comparação de preços; software para o planeamento, envio de encomendas e entregas; software 
para armazenamento electrónico de dados; software para armazenamento, organização, edição e partilha de fotografias; software para reconheci-
mento de imagens e da fala; software para automatização de lares; software para comprar, aceder e visualizar filmes, espectáculos de TV, conteú-
dos de vídeo, música e multimédia; software de jogos; software para navegação na Internet; ficheiros de música descarregáveis; filmes, progra-
mas de televisão e vídeos descarregáveis; suportes digitais descarregáveis; ficheiros de áudio digitais descarregáveis com música, notícias e gra-
vações de conteúdos de voz e conteúdos falados sobre uma variedade de temas; livros, e-books e livros áudio descarregáveis; cartões magnéticos 
codificados equivalentes a certificados de oferta. CLASSE 16: Cartões de papel para presentes, cheques-oferta impressos, cartões de compras 
pré-pagos, não codificados magneticamente; publicações na forma impressa; papel. CLASSE 35: Serviços de programas de fidelidade de clientes 
com recompensas sob a forma de serviços de envio de produtos com desconto, acesso antecipado a descontos na venda a retalho e ofertas, acesso 
a livros e outras publicações, acesso a livros de áudio, armazenamento em linha de fotos e música com desconto e música com desconto, trans-
missão em fluxo de música vídeos e de jogos; serviços de venda a retalho, nomeadamente, administração de um programa que permite aos parti-
cipantes obterem descontos em serviços de expedição, acesso antecipado a descontas na venda a retalho e ofertas, acesso a livros e outras publi-
cações, acesso aos livros de áudio, armazenamento em linha de fotos e música com desconto e música com desconto, transmissão em fluxo de 
música vídeos e de jogos; serviços de venda a retalho em lojas e serviços de loja de venda a retalho em linha; serviços de venda a retalho em lojas 
e serviços de loja de venda a retalho em linha com uma ampla variedade de produtos de consumo; serviços de loja de venda a retalho em linha de 
gravações de áudio e de vídeo, registos de conteúdos falados, livros electrónicos e jogos de computador; serviços de loja de venda a retalho em 
linha no domínio de produtos de mercearia, alimentos frescos e preparados, drogarias e mercadorias em geral; estabelecimentos de venda a reta-
lho de produtos de mercearia; serviços de distribuição grossista de alimentos frescos e mercearias; serviços com base em assinaturas de livros, 
livros de áudio, música, filmes cinematográficos, programas de televisão, vídeos e jogos; publicidade. CLASSE 38: Transmissão de vídeo a pedi-
do; serviços de transmissão de televisão por protocolo Internet (IPTV); transmissão contínua de material de áudio e de vídeo na Internet; trans-
missão de dados por fluxo contínuo (streaming); transmissão contínua de música, transmissão contínua de filmes cinematográficos, programas de 
televisão e jogos; serviços de difusão;  
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serviços de difusão de áudio e vídeo; difusão de áudio e de vídeo por assinatura através de uma rede informática mundial; serviços de difusão 
pela Web; serviços de emissão de rádio pela Internet; transmissão electrónica de dados; transmissão electrónica e transmissão contínua de conte-
údos de meios digitais para terceiros através de redes informáticas mundiais e locais; transmissões de vídeo através da Internet ("webcasts”); 
transmissão de ficheiros digitais; transmissão electrónica de ficheiros de fotografias digitais; fornecimento de acesso a sites de música digital na 
Internet; fornecimento de acesso a directórios, bases de dados, sítios Web, blogues em linha, bem como a materiais de consulta em linha; trans-
missão de mensagens; mensagens electrónicas; serviços de correio e de mensagens electrónicos; serviços de "podcasts" (ficheiros de áudio); for-
necimento de linhas de conversação em linha; fornecimento de acesso a chats de internet, fóruns e fornecimento de boletins electrónicos. CLAS-
SE 39: Serviços de transporte ; fornecimento de um sítio Web contendo informações no domínio de transporte; expedição, entrega, distribuição e 
depósito de mercadorias; transporte de mercadorias por camião, comboio e ar; depósito/armazenamento de mercadorias; serviços de embalagem 
de artigos para transporte; embalagem de mercadorias por conta de terceiros; aluguer de contentores de armazenamento; aluguer de apartados 
postais; localização e organização de reserva de espaços de armazenamento para terceiros; serviços de correio especial por estafeta; serviços de 
correio; serviços de expedição rápida; fornecimento de serviços em linha que fornece aos clientes a capacidade de seleccionar um ponto de distri-
buição para artigos comprados através da Internet; programas de expedição para membros; administração de um programa de descontos que per-
mite aos participantes obterem descontos em serviços de expedição; organização de viagens por conta de terceiros; agências de reservas de via-
gens; fornecimento de um sítio Web com informações e comentários sobre viagens. CLASSE 41: Serviços de divertimento; publicação de mate-
rial impresso; edição de livros, livros áudio, jornais, revistas e revistas na Web; edição de publicações electrónicas; fornecimento de publicações 
electrónicas (não descarregáveis); empréstimo e aluguer de livros, livros áudio e outras publicações; serviços de imagem digital; fornecimento de 
vídeos, películas, filmes e programas de televisão não descarregáveis através de serviços de vídeo a pedido; serviços de aluguer de filmes cine-
matográficos; e de vídeo; produção/distribuição de filmes, filmes cinematográficos, espectáculos de televisão e vídeos; elaboração, desenvolvi-
mento de conceitos para filmes e programas de televisão; serviços de gravação de áudio e vídeo; fornecimento de programas de rádio em linha; 
serviços de edição digital de áudio, vídeo e multimédia; fornecimento de gravações de música e áudio pré-gravadas e não descarregáveis; forne-
cimento de informações e comentários em linha no domínio da música e áudio; apresentação de concertos e espectáculos de música ao vivo; 
produção de música; serviços de edição de música; fornecimento de jogos de vídeo em linha; fornecimento de software de jogos em linha não 
descarregáveis; publicação de software de jogos; produção de software de jogos de vídeo e de computador; aluguer de jogos de vídeo; serviços de 
divertimento, nomeadamente espectáculos ao vivo por jogadores de vídeo; serviços recreativos, nomeadamente, fornecimento de vídeos online 
contendo jogos jogados por terceiros; serviços de divertimento, nomeadamente uma série contínua com divertimento para crianças, disponibiliza-
da através da televisão, de filmes e de transmissões contínuas através da Web; serviços de divertimento, especificamente Fornecimento de produ-
tos virtuais online para uso em ambientes virtuais criados para fins de divertimento; fornecimento de um portal de sítios Web em linha para os 
consumidores jogarem jogos de computador e jogos electrónicos em linha e partilharem funcionalidades melhoradas para jogos e estratégias de 
jogos; planeamento e realização de torneios para jogadores de jogos de vídeo; organização de ligas de jogos de vídeo; fornecimento de funciona-
lidades melhoradas em jogos de vídeo em linha, nomeadamente níveis avançados de jogos; publicação de críticas; disponibilização de um sítio 
Web com classificações, críticas e recomendações de utilizadores nos domínios de divertimento e educação; fornecimento de classificações e 
críticas de conteúdos de televisão, filmes, vídeos, música, peças, guiões, livros e jogos de vídeo; informação sobre entretenimento; disponibiliza-
ção de notícias em linha, informações e comentários no domínio do divertimento; blogues com informações sobre divertimento; serviços de en-
tretenimento, especificamente fornecimento de perfis de músicos, artistas e bandas; fornecimento, por assinatura, de um sítio Web com música 
não descarregável, rádio, filmes, programas de televisão, vídeos e informação sobre música, álbuns, artistas e canções; organização de concursos 
e sorteios; acolhimento de sorteios e concursos para terceiros. CLASSE 42: Leasing e aluguer de computadores e software; serviços de tempo 
partilhado para computadores; serviços informáticos de co-localização, nomeadamente fornecimento de recursos para a localização de servidores 
informáticos com o equipamento de terceiros; aluguer de recursos informáticos e de armazenamento de dados de capacidade variável a terceiros; 
serviços de diagnósticos de computadores; serviços de assistência técnica, nomeadamente resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de 
problemas de hardware e software; fornecedores de aplicações de tipo ASP, especificamente hospedagem de aplicações de software por conta de 
outrem; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para transmissão contínua, difusão, transmissão, distribuição, reprodu-
ção, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e outros dados; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para 
criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, descodificação, jogos, visualização, armazenamento e organiza-
ção de textos, dados, imagens e ficheiros áudio e vídeo; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável que permite aos utiliza-
dores visualizar ou ouvir conteúdos de áudio, de vídeo, texto e multimédia; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para 
criação e fornecimento de acesso de utilizador a bases de dados pesquisáveis de informação e dados; fornecimento de acesso temporário a soft-
ware de motor de busca não descarregável; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para distribuição sem fios de conteú-
dos; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para acesso a informação em linha; fornecimento de acesso temporário a 
software não descarregável para compras em linha; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para facilitação de pagamen-
tos e transacções online; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável que oferece serviços de venda a retalho e de encomen-
da para uma ampla variedade de produtos e serviços de consumo; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para difusão 
de publicidade para terceiros; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para difusão de informações sobre descontos em 
produtos de consumo; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para partilha de informação sobre produtos, serviços e 
negócios: fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para digitalização de códigos de barras e serviços de comparação de 
preços; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para agendamento de remessas e entregas; fornecimento de acesso tem-
porário a software não descarregável para armazenamento electrónico de dados; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável 
para armazenamento, organização, edição e partilha de fotografias; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para reco-
nhecimento de imagem e de voz; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para domótica; fornecimento de acesso tempo-
rário a software não descarregável para compra, acesso e visualização de filmes, programas televisivos, conteúdos de vídeos, de música e de 
multimédia; armazenamento electrónico de dados; serviços de salvaguarda e recuperação de dados; serviços de partilha de ficheiros, nomeada-
mente fornecimento de um sítio Web com tecnologia que permite aos utilizadores carregarem e descarregarem ficheiros electrónicos; alojamento 
de conteúdos digitais na Internet; alojamento, construção e manutenção de sítios da Internet; serviços de fornecedor de hospedagem em nuvem; 
disponibilização de motores de busca; serviços de TI (tecnologias de informação), nomeadamente, criação de índices de informação baseados 
numa rede informática, sítios Web e recursos disponíveis; serviços informáticos, nomeadamente alojamento de serviços Web em linha para ter-
ceiros, para organização e direcção de encontros, reuniões e debates interactivos em linha; serviços informáticos, nomeadamente carregamento de 
música e fotografias na Internet por terceiros; serviços informáticos, nomeadamente criação de uma comunidade em linha para utilizadores regis-
tados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comunidades virtuais e participarem em actividades de rede social; 
criação de uma comunidade em linha para estabelecimento de contactos entre jogadores de jogos de vídeo, equipas e ligas e organização de jogos 
e actividades desportivas; fornecimento de um sítio Web com tecnologia contendo tecnologia que cria filmes, programas televisivos, canais de 
música e de vídeo personalizados para ouvir, visualizar e partilhar. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003285/2016/ME/MP&S 
16,39,41,43 
TUI Travel Amber E&W LLP 
 
Grã-Bretanha 
Tui Travel House, Crawley Business Quarter, 
Fleming Way, RH10 9QL Crawley, West Sus-
sex, Grã-Bretanha  
 
Comercial e Industrial 
30-12-2016 
Abaixo Listado 

Classe 16: Papel; cartão; decalcomanias; autocolantes [artigos de papelaria]; recipientes para artigos de papelaria; bases para canecas de cerveja; 
sacos em papel para embalagens; sacos em matérias plásticas para embalagem; sacos de papel; blocos de papel e papel de carta; produtos de im-
pressão, em especial livros, folhetos, brochuras, jornais, revistas [jornais]; fotografias; cartões postais; bilhetes, bilhetes de entrada, calendários, 
cartas [cartões], catálogos; instrumentos de escrita, em especial canetas, lápis; estilógrafos; material para artistas; pincéis; artigos para escritório 
[com excepção de móveis], em especial tachas [pioneses]; selos para carimbar; almofadas para carimbos; suportes para blocos de notas; material 
de instrução e ensino (com excepção de aparelhos); cartão para embalagem; papel para embalagem; matérias plásticas para embalagem; caracte-
res de impressão; bandeiras [em papel] e galhardetes em papel; adesivos para papelaria; bases de  papel para copos, canecas, chávenas, bules de 
café e de chá; porta documentos [artigos de papelaria]. Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros 
e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima e aérea; transportes fluviais; serviços de porteiro (transporte de malas); transporte 
de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, excursões e cruzeiros; mediação de contratos de 
transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de um dia e excursões turísticas; visitas 
turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves; aluguer, reserva e 
fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos auto-
móveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em espe-
cial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, fornecimento de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; 
reservas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e 
marcações no sector das viagens de turismo e de negócios (agências de viagens em linha); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; 
fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de 
negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga 
através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. Classe 41: Formação básica e avançada bem 
como informação sobre educação; serviços de instrução, em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de 
filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer 
de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; espectáculos de música; espectáculos de circo; 
espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira [entretenimento]; organização e forne-
cimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de 
educação física e fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de manutenção da forma física, serviços de clubes de treino e 
de fitness, fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museu [apresentações, exposições], 
salões de jogos; serviços de campos de desporto; parques de diversão; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo 
e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições desportivas; organização de eventos culturais e des-
portivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogo pres-
tados on-line a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos aces-
sórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma 
de meios electrónicos incluindo CD-ROM, com excepção de textos publicitários, em especial livros, revistas e jornais; edição de produtos de 
impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, ex-
cepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e didácti-
cos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; 
fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de 
linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria 
através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e cultu-
rais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes online e da Internet; modelos para artistas plásticos. Clas-
se 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de comida e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação 
e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamentos turísticos; serviços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços 
de hotel e motel; catering; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; serviços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em 
restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefóni-
co e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reservas de alojamento temporário e reserva 
de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. 

Reivindicações de cores: Cor -de-rosa e Pantone 213C. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003286/2016/ME/MS 
43  
PESTANA CR7 -MADEIRA HOTEL INVES-
TIMENTOS TURÍSTICOS, 
S.A. 
 
PORTUGAL 
Praça do Mar, S/N,  9000-055 Funchal, Portugal 
 
Comercial  
09-12-2016 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003288/2016/MN/MP 
1, 2, 3, 5, 7, 29, 30 e 31  
CASA DO AGRICULTOR - SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. 
 
CABO VERDE 
Avenida de Holanda, Monte Sossego, Mindelo, 
S. Vicente 
 
Comercial 
28-12-2016 
Abaixo Listado 

PESTANA CR7 LIFESTYLE HOTELS 

Classe 43: serviços de hotéis e alojamento temporário; serviços de re-
serva de hotéis e de alojamento temporário; organização e fornecimento 
de alojamento para férias e reservas de alojamento; serviços de restau-
ração, de snack-bar, de restaurantes "self-service", de cafetaria, de cafe-
taria "self-service", de bar, de catering e de gelataria; serviços de forne-
cimento de alimentos e bebidas 

CLASSE 01: Produtos químico para a agricultura e silvicultura. 
CLASSE 02: Tintas e Vernizes. CLASSE 03: Sabões. CLASSE 05: 
Produtos veterinários. CLASSE 07: lnstrumentos agrícolas sem serem 
acionados manualmente-Chocadeiras CLASSE 29: Frutos e legumes 
em conserva, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, leite e lacticí-
nios. CLASSE 30: Arroz, farinhas e preparações feitas de cereais, mel. 
CLASSE 31: Bebidas de frutos e sumos de fruta. 

Reivindicações de cores: Azul e laranja.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003289/2017/ME/MP 
29 
GLORIA S.A. 
 
Peru 
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Ca-
talina, Lima 13, Peru 
 
Comercial e Industrial  
03-01-2017 
Abaixo Listado 

PURA VIDA 

CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; Doces 
[geleias]; Compotas; Geleias comestíveis: Iogurte: Óleos e gorduras; 
Legumes; Frutos e legumes cozidos e secos; Ovos; leite; queijo e outros 
produtos lácteos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003290/2017/ME/MP 
29 
GLORIA S.A. 
 
PERU 
Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa 
Catalina, Lima 13, Peru 
 
Comercial e Industrial 
03-01-2017 
Abaixo Listado 

Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; Doces 
[geleias]; Compotas; Geleias comestíveis: Iogurte: Óleos e gorduras; 
Legumes; Frutos e legumes cozidos e secos; Ovos; leite; queijo e ou-
tros produtos lácteos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003294/2016/MN/MS 
35, 41 e 42 
FUNDAÇÃO AMÍLCAR CABRAL 
 
CABO VERDE 
Rua Dr. Júlio de Abreu, n° 5, Plateau, cidade da 
Praia 
 
Comercial 
29-12-2016 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais, administra-
ção comercial, trabalhos de escritório. CLASSE 41: Educação, Forma-
ção, divertimento, actividades desportivas e culturais. CLASSE 42: 
Serviços Científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e 
concepção a eles referentes; serviços de análises e pesquisas industriais; 
concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de 
computadores. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003295/2017/ME/MP&S 
25 e 41 
Juventus Football Club S.p.A 
 
ITÁLIA 
Corso Galileo Ferraris 32, 10128 Torino, Italy 
 
Comercial e Industrial 
10-01-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 25: Vestuário informal; vestuário formal; vestuário de des-
porto; vestuário técnico para a prática de desportos, nomeadamente, 
camisas, camisolas de malha de equipa e de competição e uniformes  

de equipa e de competição, camisas de polo, fatos de treino, fatos para exercícios de aquecimento, calções, calças, peúgas, meias-

calças; roupa interior, nomeadamente, cuecas, ceroulas, camisolas sem alças, camisolas interiores de mangas compridas e curtas; 

cintos; gravatas; fatos de banho; roupões de banho; calçado; botas; chinelos; chinelos; calçado desportivo; chapelaria. 
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CLASSE 41: Atividades desportivas e culturais; serviços de educação e educativos; cursos de formação; organização e gestão de cursos de for-
mação, cursos de atualização profissional, eventos, simpósios, colóquios, exposições, workshops ou outras atividades e eventos para fins educati-
vos, de formação, culturais, recreativos ou desportivos; organização e gestão de eventos para fins culturais, didáticos, de divertimento, de forma-
ção, de desporto e de lazer; organização e direção de eventos e torneios desportivos, espetáculos, concertos, festivais, entregas de prémios; orga-
nização de cerimónias de atribuição de prémios e de atribuição de títulos desportivos e académicos; aluguer de equipamento de desporto; serviços 
de cursos de instrução relacionados com desporto; serviços de entretenimento, especificamente, fornecimento de conteúdos multimédia, informa-
ções, bibliotecas e podcasts através da Internet e/ou outras redes de comunicação; publicação de conteúdos em vídeo, áudio e multimédia digital; 
serviços de edição impressa e em linha. 

Reivindicação de Prioridade: r eivindica-se a prioridade do registo n.º 302016000096097, pedida em 12 de Julho de 2016 em Itália. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003296/2017/ME/MS 
35  
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co., Ltd) 
 
JAPÃO 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan 
 
Industrial & Comercial  
10/01/2017 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003297/2017/ME/MS 
35; 38; 39 & 41 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd) 
 
JAPÃO 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-
shi, Kanagawa-ken, Japan 
 
Industrial & Comercial  
10/01/2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empresa-
rial; serviços de escritório; serviços de venda a retalho ou por grosso de 
veículos, peças estruturais e acessórios para os mesmos; concessioná-
rios no domínio de veículos; promoção de vendas para terceiros; com-
pilação de informação em base de dados informáticas; sistematização 
de informação em base de dados informáticas; serviços de publicidade 
para veículos; serviços de agências de importação e exportação; forne-
cimento de informação sobre veículos terrestres, nomeadamente, infor-
mação sobre produtos de consumo e informação de comparação de 
preços; serviços de informação, nomeadamente, fornecimento de infor-
mação sobre comparação de preços no domínio dos combustíveis; in-
formação e aconselhamento comercial para consumidores (loja de 
aconselhamento ao consumidor); administração de programas de fideli-
dade para consumidores; serviços de salas de exposição. 

DATSUN 

CLASSE 35: Publicidade; gestão empresarial; administração empre-
sarial; serviços de escritório; serviços de venda a retalho ou por grosso 
de veículos, peças estruturais e acessórios para os mesmos; concessio-
nários no domínio de veículos; promoção de vendas para terceiros; 
compilação de informação em base de dados informáticas; sistemati-
zação de informação em base de dados informáticas; serviços de pu-
blicidade para veículos; serviços de agências de importação e exporta-
ção; fornecimento de informação sobre veículos terrestres, nomeada-
mente, informação sobre produtos de consumo e informação de com-
paração de preços; serviços de informação, nomeadamente, forneci-
mento de informação sobre comparação de preços no domínio dos 
combustíveis; informação e aconselhamento comercial para consumi-
dores (loja de aconselhamento ao consumidor); administração de pro-
gramas de fidelidade para consumidores; serviços de salas de exposi-
ção. CLASSE 38: Telecomunicações; serviços de telecomunicações 
através de aparelhos instalados em veículos; comunicações através de 
terminais de computadores; comunicações telefónicas; fornecimento 
de acesso de utilizador a uma rede informática mundial; transmissão  

de mensagens, som e imagens assistida por computador; transmissão de dados digitais obtidos a partir de aparelhos instalados em veículos; forne-
cimento do acesso a bases de dados; aluguer de aparelhos de telecomunicações. CLASSE 39: Transporte; armazenagem e embalagem de produ-
tos; organização de viagens; informações sobre transporte; transporte em automóveis; aluguer de veículos; assistência em caso de avaria de veícu-
los (reboque); transporte de passageiros; fornecimento de informações relativas ao transporte de mercadorias e passageiros; serviços de informa-
ção relacionados com transporte, nomeadamente, fornecimento de previsões sobre as melhores rotas a condutores, assim como encaminhamento 
por voz, assistência em definição de destinos e serviços de conveniência através de componentes integrados em veículos terrestres; serviços de 
estacionamento de automóveis; aluguer de veículos; corretagem de transporte; serviços de motoristas; recolha, transporte e armazenagem de peças 
usadas de veículos terrestres; serviços de navegação GPS. CLASSE 41: Educação; formação; serviços de divertimento; atividades culturais e 
desportivas; publicação em linha de livros e jornais; publicação de textos, com exceção dos textos publicitários; organização de competições 
[educação ou entretenimento]; organização de competições desportivas; gestão ou preparação de competições de desportos motorizados; reservas 
de bilhetes para eventos relacionados com desportos motorizados e / ou corridas de veículos motorizados; aulas de condução; informação sobre 
educação; serviços de educação; fornecimento de instalações desportivas; aluguer de equipamento de desporto, exceto veículos; serviços de diver-
timento; prestação de serviços de salão de jogos; fornecimento de publicações eletrónicas em linha, não descarregáveis. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003298/2016/ME/MP 
12  
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
 
Japão 
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
29-12-2016 
A frente Listado 

ECLIPSE CROSS 

Classe 12: Automóveis e respectivas peças e acessórios; automóveis; 
veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e respectivas peças e 
acessórios; veículos utilitários de desporto; carros eléctricos; carros 
híbridos; carrinhas [veículos];carroçarias para veículos; capotas para 
veículos; chassis para automóveis; pneus para automóveis; pára-
choques para automóveis; isqueiros para automóveis; calços de travão 
para automóveis; air bags [dispositivos de segurança para automó-
veis]; correntes para automóveis; capas para volantes de veículos; 
amortecedores para automóveis; volantes para veículos; palas de sol 
para automóveis; estores [pára-sol] adaptados para automóveis; capas 
para assentos de automóveis; assentos de segurança para crianças para 
veículos; cintos de segurança para assentos de veículos. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003299/2017/ME/MP 
1,2,3,4,5,7,9,11,27 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as 
Nissan Motor Co., Ltd.) 
 
JAPÃO 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan 
 
Comercial e Industrial 
10-01-2017 
Abaixo Listado 

 DATSUN 

Classe 1: Produtos químicos usados na indústria, ciência e fotografia, assim como na agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais em 
estado bruto, matérias plásticas em estado bruto; fertilizantes; composições extintoras de incêndios; preparações para a tempera e soldadura de 
metais; produtos químicos para conservar alimentos; materiais de tanaria; adesivos para fins industriais; produtos químicos para deslustrar vidros; 
produtos químicos para ofuscar vidros; produtos contra o embaciamento do vidro; produtos contra a eletricidade estática, exceto para uso domés-
tico; produtos químicos para a reparação e manutenção de automóveis; produtos químicos para composições repelentes de água; compostos quí-
micos para a reparação de vidros de para-brisas; adesivos para fins industriais; vedantes (produtos químicos) para peças e superfícies de veículos; 
resinas epoxy em estado bruto; produtos para descolar; aditivos químicos para óleos; aditivos químicos para limpeza de sistemas de injeção de 
combustível; aditivos químicos para a prevenção de ferrugem em radiadores; aditivos químicos agentes refrigerantes de aparelhos de climatiza-
ção; aditivos químicos carburantes; água acidulada para a recarga de baterias; líquido para travões; fluido para direção assistida; fluidos para 
transmissões; agentes de arrefecimento para motores de veículos. Classe 2: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a 
deterioração da madeira; corantes; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folha e em pó para utilização em pintura, decoração, 
impressão e arte; revestimentos de proteção para chassis de veículos; primários; tintas; revestimentos [tintas]; graxas contra a ferrugem; óleos 
contra a ferrugem; preservativos contra a ferrugem; produtos para a proteção de metais; produtos contra o deslustre de metais. Classe 3: Prepara-
ções para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e esfregar; sabões; perfumaria, óleos es-
senciais, cosméticos e loções para os cabelos; dentífricos; líquidos para limpeza de para-brisas; cera para polir; produtos para retirar a ferrugem; 
produtos para retirar as tintas; produtos de limpeza; produtos para dar brilho [polir]; desengordurantes para uso automóvel; desengordurantes, 
sem ser para uso em processos de fabrico; perfumes; água-de-colónia. Classe 4: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absor-
ver, regar e ligar a poeira; combustíveis [incluindo gasolina para motores] e matérias de iluminação; velas e mechas para iluminação; óleos indus-
triais; gorduras industriais; lubrificantes; óleos para motores; massas lubrificantes; óleo de rícino para fins industriais; combustível. Classe 5: 
Produtos medicinais e farmacêuticos, produtos veterinários; produtos sanitários para uso medicinal; alimentos e substâncias dietéticas para uso 
médico ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para pessoas e animais; emplastros, materiais para pensos; material de 
obturação dentária e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; caixas de 
primeiros socorros, cheias; desodorizantes, sem ser para pessoas ou animais; produtos para a purificação do ar; produtos para desodorizar o ar; 
caixas de medicamentos portáteis; alimentos para bebés; desinfetantes para uso higiénico; produtos para destruir parasitas; fungicidas; herbicidas. 
Classe 7: Silenciadores para motores; aros de lubrificação [partes de máquinas]; cilindros para motores; pistões para cilindros; correias para mo-
tores; depósitos de óleo; culatras de motores; tampas de cabeças de cilindros; tampas de motor; eixos de manivela; roldanas [partes de máquinas]; 
cárteres para máquinas e motores; coletores de escape para motores; tubos de admissão; filtros [partes de máquinas ou de motores]; filtros para a 
limpeza do ar de arrefecimento, para motores; filtros de ar para motores; ventiladores para motores; refrigeradores a óleo; velas de ignição para 
motores de explosão; juntas para motores; radiadores de arrefecimento para motores; dispositivos de ignição para motores de combustão interna; 
supercompressores; turbocompressores; geradores de eletricidade; compressores [máquinas]; comandos hidráulicos para máquinas e motores; 
bombas [partes de máquinas e de motores]; alternadores; válvulas [partes de máquinas]; anilhas de pistão; dispositivos de arranque para moto-
res.Classe 9: Aparelhos de medição; instrumentos de medida; compressores; carregadores de baterias; aparelhos de controlo remoto; baterias e 
células; células de combustível; aparelhos de intercomunicação; aparelhos de telefone; dispositivos de navegação para veículos; computadores; 
software de computador; programas de computador; ficheiros de música descarregáveis; cabos elétricos; fios elétricos; publicações eletrónicas 
descarregáveis; sistemas de alarme antirroubo; ímanes; dispositivos de proteção pessoal contra acidentes; instalações elétricas para evitar o rou-
bo; triângulos de sinalização para veículos avariados; chaves codificadas; inversores [eletricidade]; aparelhos para o registo de som e imagens; 
aparelhos para a reprodução de som e imagens; medidores de pressão; estojos para computadores; estojos para chaves codificadas; bolsas de 
armazenamento de suportes de media; acessórios de telemóveis; estojos de telemóveis; correias para telemóveis; canetas para ecrãs táteis; perifé-
ricos de computador; ratos [periféricos informáticos]; tapetes para ratos de computador; óculos [ótica]; estojos para óculos; cordões para óculos; 
correias para dispositivos eletrónicos; capacetes de proteção; correias para computadores "tablete"; acessórios para dispositivos móveis e compu-
tadores "tablete"; auscultadores; auscultadores auriculares; microfones; kits mãos livres para dispositivos portáteis; protetores de ecrã para tele-
móveis e computadores "tablete"; encaixes de proteção decorativos para fichas de auriculares para dispositivos móveis e computadores "tablete"; 
ímanes decorativos; apoios de pulsos para utilização com computador; ponteiros de "laser"; monopés para câmaras; tripés para câmaras; organi-
zador de cabos e cordões; bastões de "selfies" [monopés manuais]. Classe 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, 
de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água, bem como aparelhos para instalações sanitárias; instalações de 
climatização para veículos; instalações de filtragem de ar; dispositivos anti-encadeantes para veículos [guarnições de lâmpadas]; descongelantes 
para veículos; ventoinhas [partes de instalações de ar condicionado]; faróis de veículos; aquecedores para veículos; aparelhos de ionização para o 
tratamento de água ou ar; lanternas para indicadores de direção de veículos terrestres; aparelhos de iluminação; instalações de iluminação; tampas 
de radiador; radiadores [aquecimento]; refletores para veículos; máquinas e aparelhos frigoríficos; instalações de ventilação [ar condicionado] 
para veículos; lâmpadas elétricas; estojos de lâmpadas; difusores de luz; lanternas [tochas]. Classe 27: Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e 
outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias de parede não em matérias têxteis; alcatifas; revestimentos para pavimentos; tapetes; man-
tas; tapetes para veículos terrestres. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003300/2017/MN/MS 
38 
 
Rede Record de Televisão— Cabo Verde S.A 
 
Cabo Verde 
Palmarejo—Edificio Meno Brazão, Praia, Cabo 
Verde. 
 
Comercial 
09-01-2017 
Abaixo Listado 
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Classe 38: transmissão de televisão por cabo, emissão de programas televisivos, serviço de difusão, serviço de difusões audiovisuais e imagens 
por assinatura e rede aberta. 

Reivindicação das Cores: Reivindicam – se  as cores AZUL, CINZA, PRETO, BRANCO.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003301/2017/ME/MP 
29 
POSTRES Y DULCES REINA, S.L. 
 
ESPANHA 
Pol. Ind. Cavila - Parcela 118/119, 30400 Cara-
vaca De La Cruz (Murcia), Spain 
 
Comercial e Industrial 
10-01-2017 
Classe 29: Geleias; Iogurtes; Sobremesas de 
produtos lácteos; Produtos lácteos e sucedâneos 
lácteos; Bebidas à base de leite ou contendo leite. 

Reivindicação das Cores: Reivindicam—se as cores Vermelhos e 

Amarelo. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003302/2017/ME/MS 
39, 41, 43 e 44 
TUI AG 
 
Alemanha 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Ale-
manha 
 
Comercial e Industrial 
19-01-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; 
transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviá-
ria, férrea, marítima e aérea; transportes fluviais; serviços de porteiro 
(transporte de malas); transporte de dinheiro e valores; logística de 
transportes; organização, reservas e planeamento de viagens,  

excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, 
passeios de um dia e excursões turísticas; visitas turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e 
fornecimento de aeronaves: aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de 
aluguer, reserva e mediação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guia-
das; serviços de agências de viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços de informações sobre 
viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através 
da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); 
entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de 
apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização 
de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre 
trânsito. CLASSE 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, cursos por cor-
respondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-
ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área 
do teatro; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; 
serviços de bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com 
entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de 
manutenção da forma física, serviços de clubes de treino e de fitness, fornecimento de serviços de jardins infantis, de salas de cinema, serviços de 
discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; serviços de campos de desporto; parques de diversão; fornecimento 
de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de 
competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para 
eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de 
dados gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos pu-
blicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, 
em particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revis-
tas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Inter-
net; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de 
diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de con-
sultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação 
contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos 
serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de 
redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. CLASSE 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de comida e bebi-
da para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamentos turísticos; servi-
ços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; serviços de 
bar; fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de 
consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de 
casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. 
CLASSE 44: Serviços médicos; serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços relativos a cuidados de saúde e beleza através de 
saunas, salões de beleza, sanatórios, cabeleireiros e salões de massagem; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; orga-
nização de estadias recreativas para fins de saúde; assistência médica; casas de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagis-
tas; fisioterapia; lares com acompanhamento médico; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do 
wellness e de cuidados de beleza. 

Reivindicação das Cores: Azul - Pantone 2965 C, Amarelo - Pantone 108 e Branco - Pantone 9003. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003305/2017/ME/MP  
32 
SCC – Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, 
S.A. 
 
PORTUGAL 
Estrada da Alfarrobeira, Vialonga, Vila Franca 
de Xira, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
10-01-2017 
Classe 32: Cerveja; produtos de cervejaria. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003306/2017/ME/MP&S  
9,16,24,25,28,39,41,43,44 
TUI AG  
 
ALEMANHA 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Ale-
manha 
 
Comercial e Industrial 
19-01-2017 
Abaixo Listado 

TUI Sensimar 

Classe 9: Instrumentos e aparelhos científicos; aparelhos e instrumen-
tos náuticos; aparelhos e instrumentos geodésicos; aparelhos e instru-
mentos fotográficos; aparelhos e instrumentos ópticos; instrumentos e  

aparelhos de medição; instrumentos e aparelhos de sinalização; aparelhos e instrumentos de ensino; termómetros digitais sem ser para uso médi-
co; barómetros; indicadores de temperatura; estação meteorológica sem fios essencialmente constituída por um indicador de temperatura, um 
barómetro, um higrómetro assim como um indicador de data e hora; suportes de dados, em especial suportes de dados magnéticos, CD-ROM, 
DVD, cartões magnéticos, cartões de circuitos integrados [smart cards], discos acústicos e outros suportes de gravação digital; suportes digitais 
de registo de dados (permutáveis); suportes de armazenamento de dados electrónicos intermutáveis; unidades de disco amovível [USB flash dri-
ves]; aparelhos para o tratamento da informação e computadores; hardware para o processamento de dados; software; aparelhos para o registo, a 
transmissão e a reprodução de som, imagens ou dados; câmaras digitais; câmaras fotográficas; câmaras de vídeo; aparelhos telefónicos, em espe-
cial telefones celulares e acessórios para os artigos atrás referidos; máquinas de calcular; suportes de dados magnéticos, em especial fitas magné-
ticas e cassetes de vídeo; filmes impressos; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; binóculos; lupas; estojos para óculos; óculos; lentes de 
óculos; armações de óculos; óculos de sol; artigos de óptica; fatos de mergulhador; máscaras de mergulho; aparelhos de respiração para a natação 
subaquática; ímanes decorativos; capacetes de protecção para desporto, em especial capacetes de ciclismo; taquímetros; tapetes de rato; balanças; 
provetas [tubos de ensaio]; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; instrumentos de navegação; aparelhos de navegação 
por satélite; ficheiros de música descarregáveis. Classe 16 : Papel; cartão; decalcomanias; autocolantes [artigos de papelaria]; recipientes para 
artigos de papelaria; bases para canecas de cerveja; sacos em papel para embalagens; sacos em matérias plásticas para embalagem; sacos de pa-
pel; blocos de papel e papel de carta; produtos de impressão, em especial livros, folhetos, brochuras, jornais, revistas [jornais]; fotografias; car-
tões postais; bilhetes, bilhetes de entrada, calendários, cartas [cartões], catálogos; instrumentos de escrita, em especial canetas, lápis; estilógrafos; 
material para artistas; pincéis; artigos para escritório [com excepção de móveis], em especial tachas [pioneses]; selos para carimbar; almofadas 
para carimbos; suportes para blocos de notas; material de instrução e ensino (com excepção de aparelhos); cartão para embalagem; papel para 
embalagem; matérias plásticas para embalagem; caracteres de impressão; bandeiras e galhardetes em papel; adesivos para papelaria; bases de 
papel para copos, canecas, chávenas, bules de café e de chá; porta documentos [artigos de papelaria]. Classe 24: Tecidos e produtos têxteis; co-
berturas de cama; colchas de cama; coberturas de mesa; toalhas de mesa; toalhas de banho; toalhas de mão; guardanapos em matérias têxteis; 
lenços de bolso; cortinas em matérias têxteis; galhardetes e bandeiras, não em papel; mantas de imprensa em matérias têxteis; roupa de cama e 
cobertores; etiquetas em matérias têxteis; bases em matérias têxteis [roupa de mesa] para decantadores, garrafas, copos, canecas, chávenas, cafe-
teiras e bules de chá; cortinados de banho em têxteis ou plástico.Classe 25: Vestuário, em especial T-shirts, calças, luvas [vestuário], camisas, 
blusas, bolsas de cintura porta-moedas [vestuário], cintos [vestuário]; chapelaria, em especial chapéus, bonés [artigos de chapelaria], toucas de 
duche; cachecóis; gravatas [vestuário], fatos-macaco; casacos para a chuva [impermeáveis]; xailes; meias; aros para usar na cabeça [vestuário]; 
camisolas [pullovers]; fatos de banho; calções de banho; roupões de banho; calçado, em especial sandálias, sapatos para o banho, sapatos de des-
porto; bolsos para vestuário; fatos isotérmicos para esqui aquáticos; aventais [vestuário]; vestuário de fantasia; luvas de esqui. Classe 28: Jogos; 
brinquedos; jogos de sociedade; brinquedos insufláveis, em especial com a forma de aviões e animais; artigos de ginástica e desporto; cartas de 
jogar; modelos e respectivas partes; modelos de brincar, em especial de veículos, aviões, comboios e navios, bem como respectivos acessórios; 
kits de modelos de montar em miniatura [brinquedos]; sacos para tacos de golfe, com ou sem rodas; tacos de golfe; luvas de golfe; utensílios para 
reparar terreno [acessórios de golfe]; forquetas [acessórios de golfe]; sacos de rede para a pesca; decorações para árvores de natal, excepto ilumi-
nação e confeitaria; suportes de velas para árvores de natal; confetti; marionetas; peluches [brinquedos]; rocas [brinquedos]; trotinetas 
[brinquedos]; patins de rodas; bolas para jogos; balões de brinquedo; puzzles; máquinas de jogos de vídeo; jogos portáteis com ecrãs de cristal 
líquido [lcd]; aparelhos para jogos; flutuadores para natação.Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passa-
geiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima e aérea; transportes fluviais; serviços de porteiro (transporte de malas); 
transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, excursões e cruzeiros; mediação de 
contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de um dia e excursões turís-
ticas; visitas turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: alu-
guer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de 
veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de via-
gens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços 
de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em 
especial sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição 
de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, 
incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de 
passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. Classe 41: Formação 
básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; 
divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de 
rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; espectáculos musicais; 
espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira 
(entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didácti-
co; organização de férias; serviços de educação física; fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clube de manutenção da for-
ma física, serviços de clubes de treino e de fitness, fornecimento de serviços de jardins infantis, de salas de cinema, serviços de discotecas, servi-
ços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; serviços de campos de desporto; parques de diversão; fornecimento de campos de 
golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições des-
portivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos  
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desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gra-
vados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; 
publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particu-
lar livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jor-
nais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; orga-
nização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; 
serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria 
através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do 
entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de re-
serva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line 
e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de comida e bebida para convida-
dos; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamentos turísticos; serviços de reserva 
de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; serviços de bar; forneci-
mento de alimentos e bebidas a hóspedes em restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultado-
ria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, 
reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. Classe 44 : Servi-
ços médicos; serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços relativos a cuidados de saúde e beleza através de saunas, salões de 
beleza, sanatórios, cabeleireiros e salões de massagem; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; organização de estadias 
recreativas para fins de saúde; assistência médica; casas de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagistas; fisioterapia; lares 
com acompanhamento médico; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do wellness e de cuida-
dos de beleza. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003308/2017/ME/MP  
03 
QUIMI ROMAR, S.L., 
 
Espanha 
Ctra. Moncada-Náquera, Km. 11,2, E-46119 
Naquera, Espanha 
 
Industrial & Comercial  
01-02-2017 
CLASSE 03: Preparações para branquear e ou-
tras substancias para lixiviar; preparações para 
limpar, polir, desengordurar e desgastar; sabões; 
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 
para cabelos; dentífricos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003309/2017/ME/MP 
03 
QUIMI ROMAR, S.L., 
 
Espanha 
Ctra. Moncada-Náquera, Km. 11,2, E-46119 
Naquera, Espanha 
 
Industrial & Comercial  
01-02-2017 
Abaixo Listado 

DESTELLO AMALFI 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substancias para 
uso em lavandaria; preparações para limpar, polir, desengordurar e 
desgastar; sabões, geles de banho e duche, e champôs; desodorizantes 
corporais; perfumaria, óleos essências, cosméticos; lacas, loções e 
tinturas para cabelo, dentífricos; produtos para bochechar, sem ser 
para uso médico; produtos de protecção solar; espuma de barbear, 
produtos para remover o verniz das unhas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003314/2017/MN/MP  
33 
JUVINO BAESSA DE BARROS 
 
Cabo Verde 
EDIFICIO MIRAMAR, PALMAREJO, Praia, 
Ilha de Santiago, Cabo Verde 
 
Industrial & Comercial  
13-02-2017 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (Grogue, pon-
tche, licores e aguardente). 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003315/2017/ME/MP&S  
07; 11 e 37 
Whirlpool Properties, Inc. 
 
Estados Unidos da América 
500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Jo-
seph, Michigan 49085, Estados Unidos da 
América 
 
Industrial & Comercial  
13-02-2017 

CLASSE 07: Máquina para uso no processamento ou preparação de 
alimentos e bebidas de uso doméstico; aparelhos e máquinas de  

cozinha elétricos para picar, ralar, moer, triturar, raspar, prensar, esmagar, cortar, cortar em fatias, amassar, emulsionar, liquidificar, bater, mistu-
rar ou descascar alimentos, incluindo máquinas de cozinha eléctricas; batedores; misturadoras; batedeiras; aparelho para fazer batidos 
("smoothies"); espremedores de fruta; máquinas para extrair sumo de frutos e legumes; centrifugadores; trituradores; picadores; processadores de 
cozinha; cortadores elétricos; descascadores elétricos; facas elétricas; máquinas eléctricas para afiar facas; cortadores universais; afiadores univer-
sais; máquinas para o fabrico de massas alimentícias; moedores de café; moinhos de café; moinhos de especiarias; abre-latas elétricos; máquinas 
de costura; máquinas tricotadoras; máquinas de lavar roupa; máquinas de lavar loiça; compactadores, incluindo compactadores de desperdícios 
alimentares e de lixo; máquinas de eliminação de resíduos, incluindo trituradores de lixo; correias para transportadores; máquinas de limpeza 
elétricas [lavagem sob pressão]; máquinas para lavar alimentos; máquinas de engomar; aspiradores elétricos; aparelhos elétricos de polir; discos 
de polir para uso com aparelhos elétricos de polir; aparelhos elétricos de limpeza a vapor; motores, incluindo motores elétricos (excepto para 
veículos terrestres); compressores para refrigeração e ar condicionados; bombas accionadas eletricamente; máquinas de condensação; peças so-
bresselentes e acessórios para todos os produtos atrás referidos não incluídos noutras classes. CLASSE 11:Aparelhos para cozinhar, aquecer, 
grelhar, cozinhar a vapor; secar, arrefecimento e congelação, incluindo banhos-maria aquecidos eletricamente; armários frigoríficos; arcas conge-
ladoras; aparelhos para o arrefecimento de bebidas; fornos microondas; caixa de aquecimento para alimentos; aparelhos para cozer no forno ou 
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para churrascos; armários de aquecimento elétricos para alimentos; aparelhos, nomeadamente frigoríficos, congeladores, frigorifico e congelador 
combinados, máquinas de fazer gelo; fogões, fornos e placas de cozinha elétricos, fornos, fogões e placas de cozinha a gás; grelhadores a gás, 
elétricos e a vapor; exaustores; adegas com temperatura controlada; forno a vácuo eléctrico de temperatura controlada com recipiente de água 
incorporado; máquinas e armários de secar roupa; aparelho que combina a eliminação de vincos e cheiros de vestuário bem como um secador de 
vestuário; aparelhos de aquecimento, de produção de vapor, de arrefecimento e de ventilação, incluindo fornalhas, aquecedores, queimadores de 
conversão, bombas de calor, aparelhos de ar condicionado, unidades para condicionamento do ar, unidades de condensação, unidades de evapora-
ção, evaporadores de serpentina, desumidificadores, humidificadores, humidificadores centrais, filtros de ar, unidades de purificação do ar, apare-
lhos centrais para limpeza do ar, ventoinhas para sistemas de ventilação, ventoinhas elétricas portáteis, caldeiras de fornalha, permutadores de 
calor; aparelhos de aquecimento, arrefecimento e de controlo de qualidade de água para a cozinha e para uso doméstico, incluindo unidades de 
fornecimento de água para distribuir água fria e gelo de frigoríficos; aparelhos para a distribuição de água quente, fria, a ferver, gaseificada e 
filtrada; distribuidores de água quente; esquentadores de água a gás e elétricos; refrigeradores de água; instalações de iluminação com LED 
(díodo emissor de luz); instalações de iluminação com LED (díodo emissor de luz) para utilização em aplicações de iluminação de realce de ex-
posições, comerciais, industriais, residenciais e arquitetónicas; instalações de iluminação com LED (díodo emissor de luz) para aplicações de 
iluminação em interiores e exteriores; unidades de distribuição de água; unidades de filtração de água; aparelhos e máquinas para a purificação de 
água; esterilizadores de água; aparelhos de filtração de água para frigoríficos; unidades de filtração para a distribuição de água doméstica; unida-
des para amaciar a água; unidades de tratamento de água; sistemas de filtração de água montados debaixo do lava-loiças; dispositivos de osmose 
inversa para uso em aparelhos de condicionamento de água; elementos de osmose inversa para reduzir o gosto salobro da água; elementos de 
osmose inversa para uso na redução do conteúdo de sal da água; dispositivos de bancada para a filtração de água; filtros de água para torneiras; 
filtros de substituição; lava-loiças; tanques para lavar a roupa; acessórios para lava-loiças, nomeadamente torneiras, coadores e pulverizadores; 
fornos portáteis ou de bancada; congeladores portáteis; frigideiras elétricas; aparelhos para cozedura lenta; grelhas portáteis ou de bancada; gre-
lhadores portáteis ou de bancada; placas de aquecimento portáteis ou de bancada; chapas de aquecimento portáteis ou de bancada; fogões portá-
teis ou de bancada; frigoríficos portáteis; geladeiras para vinhos portáteis ou de bancada; máquinas de fazer gelo portáteis ou de bancada; apare-
lhos para fazer waffles; fogões portáteis ou de bancada; aparelhos para saltear; cozedores a vapor; aparelhos de cozedura a ar quente; aparelhos 
para cozer arroz; unidades elétricas para aquecer alimentos; aquecedores de tachos; fritadeiras elétricas; aquecedores de pratos portáteis ou de 
bancada; panelas de pressão; assadeiras portáteis ou de bancada; espetos para assar carne; torradeiras; fornos para tostar; chaleiras; máquinas 
elétricas para fazer bebidas quentes; espumadores de leite elétricos; máquinas para fazer chá; cafeteiras elétricas; máquinas de café expresso; 
máquinas de cappuccino; cozedores de massa; iogurteiras elétricas; sorveteiras; máquinas de fazer gelados; máquinas para fazer panquecas 
[crepes]; aparelhos para cozinhar ovos; sanduicheiras; aparelhos para fazer pizzas, secadores de cabelo; peças sobresselentes e acessórios para 
todos os produtos atrás referidos não incluídos noutras classes. CLASSE 37: Instalação, montagem, reparação e manutenção de eletrodomésticos 
e aparelhos para máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, máquinas de lavar loiça, trituradores de resíduos alimentares, compactadores 
de resíduos alimentares e de lixo, motores, incluindo motores elétricos (excepto para veículos terrestres), compressores para refrigeração e ar 
condicionados, bombas accionadas eletricamente; eletrodomésticos e aparelhos de aquecimento, de cozedura, de refrigeração, de congelação, de 
secagem, para o condicionamento de ar, para a purificação de ar, de ventilação e para o fornecimento de água. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003316/2017/MN/MP  
29  
TECNICIL INDUSTRIA - S.A. 
 
Cabo Verde 
RUA DA UCCLA ED JS 2º ANDAR - ACHA-
DA SANTO ANTONIO - CP 896 PRAIA - CA-
BO VERDE 
 
Industrial & Comercial  
20-02-2017 
Classe 29: Iogurte. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003317/2017/MN/MP 
32 
TECNICIL INDUSTRIA - S.A. 
 
Cabo Verde 
RUA DA UCCLA ED JS 2º ANDAR - ACHA-
DA SANTO ANTONIO - CP 896 PRAIA - 
CABO VERDE 
 
Industrial & Comercial  
20-02-2017 
CLASSE 32: Sumos de Fruta 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003318/2017/MN/MP  
7, 9 e 11  
KHYM NEGOCE, LDA  
 
Cabo Verde  
Avenida Amílcar Cabral - Plateau Cidade da 
Praia  
 
Industrial & Comercial  
20-02-2017  
Abaixo Listado 

 

CLASSE 07: Maquinas de lavar roupa, ferro de lizar, varinha magica e 
outros eletrodomésticos; CLASSE 09: Televisão; CLASSE 11: Gela-
deira para uso doméstico. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003322/2011/ME/MP  
7 e 12  
Perkins Holdings Limited  
 
Inglaterra  
Eastfield, Peterborough PE 1 5NA, England  
 
Industrial & Comercial  
03/03/2011  
Abaixo Listado 

PERKINS 

CLASSE 07: Máquinas e máquinas-ferramentas; Motores (à excepção 
de motores para veículos terrestres); Acoplamentos e correias de 
transmissão (excepto para motores para veículos terrestres); Instru-
mentos agrícolas sem serem os accionados manualmente; Chocadeiras  
para ovos; Motores e motores, motores diesel; Dispositivos de arran-
que para máquinas e motores; Escapes e acessórios de escape; Siste-
mas de transmissão de potência; Compressores (sobrealimentação);  
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Dispositivos de ignição, dispositivos de abastecimento e dispositivos de controlo para motores de combustão interna; Aparelhos de lubrificação e 
aparelhos de arrefecimento (radiadores), todos incluídos nesta classe; Geradores eléctricos; Transmissões; Peças sobressalentes para máquinas de 
terraplanagem e motores diesel; Válvulas; velas de ignição;  Filtros de ar;Reguladores de água;Filtros de óleo;Acoplamentos;Máquinas-
ferramentas; Prensas de montagem; Motores de arranque; Bombas; Escavadeiras; Máquinas escavadoras; Niveladoras; Carregadoras; Guindastes; 
Ceifeiras; Enfeixadores; Raspadores; Pavimentadoras; Máquinas agrícolas; Máquinas de corte; Compactadores; Filtros; Correias; Aliviadores; 
Lâminas; Máquinas de terraplanagem; Aparelhos e instrumentos agrícolas; Rolos de vapor; Máquinas para a  silvicultura; Máquinas para a colo-
cação de tubos; Máquinas compactadoras; Baldes para máquinas de terraplanagem; Macacos hidráulicos; Máquinas e aparelhos de soldadura; 
Brocas; equipamento deconstrução; equipamento de mineração; Equipamento agrícola; Equipamentos de manuseamento de materiais e geradores; 
Máquinas de escavação; demolição; Aparelhos e instrumentos de preensão e elevação; Componentes hidráulicos; Componentes hidráulicos, inclu-
indo bombas hidráulicas, motores hidráulicos, válvulas hidráulicas e cilindros hidráulicos; Máquinas e ferramentas de engate no solo, incluindo 
pontas e adaptadores de caçamba(para máquinas-ferramentas), cortador de arestas e segmentos, arestas de corte e segmentos para baldes, motoni-
veladoras, pás e raspadeiras, produtos de protecção contra desgaste para máquinas e máquinas-ferramentas, nomeadamente barras chocky, protec-
tores térmicos, protecções laterais e placas de desgaste, espigões e pontas para máquinas e máquinas- ferramentas; Peças, acessórios e componen-
tes para todos os produtos atrás referidos."Classe 12: Veículos; Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Peças para veículos; Moto-
res; Motores diesel para veículos terrestres; Dispositivos de arranque para máquinas e motores; Sistemas de transmissão de energia; Cortinas de 
sol adaptadas para automóveis e pára-brisas (incluindo pára-brisas); eixos de Transmissões; Eixos de transmissão para camiões de construção; 
Veículos de terraplenagem e veículos todo-o-terreno; Peças sobressalentes para veículos todo-o-terreno; acessórios para veículos de transporte de 
materiais e terras, incluindo camiões e tractores; veículos terrestres; veículos de construção civil; veículos de exploração mineira; veículos de 
exploração agrícola; veículos de manuseamento de materiais; componentes de carroçaria e câmaras para tractores e outros veículos de tipo tractor; 
rodas, câmara de ar e rodas para veículos; Rechegadores; peças estruturais da carroçaria; componentes de carroçaria; Peças, acessórios e compo-
nentes para todos os produtos atrás referidos." 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003325/2017/ME/MS  
43 
PESTANA CR7 -MADEIRA HOTEL INVES-
TIMENTOS TURISTICOS, S.A. 
 
PORTUGAL 
Praça do Mar S/N 9000-055 Funchal, Portugal 
 
 
Comercial  
24-01-2017 
Serviços de hotéis e alojamento temporário; 
serviços de reserva de hotéis e de alojamento 
temporário; organização e fornecimento de aloja-
mento para férias e reservas de alojamento; ser-
viços de restauração, de snack-bar, de restauran-
tes "self-service", de cafetaria, de cafetaria "self-
service", de bar, de catering e de gelataria; servi-
ços de fornecimento de alimentos e bebidas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003326/2017/ME/MP  
05 
QUIMI ROMAR, S.L. 
 
Espanha 
Ctra. Moncada-Náquera, Km. 11,2, E-46119 
Naquera, Espanha 
 
Comercial e industrial 
01-02-2017 
Classe 05: Inseticidas; desinfetantes; prepara-
ções para destruir vermes e parasitas 
(pesticidas); fungicidas; herbicidas. 

PESTANA SEVEN HOTELS YUKI 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003327/2017/MN/MP  
29  
TECNICIL INDUSTRIA -  S.A. 
 
CABO VERDE  
 
RUA DA UCCLA ED JS 2º ANDAR - ACHA-
DA SANTO ANTONIO - CP 896 PRAIA - CA-
BO VERDE 
 
Comercial e industrial  
20-02-2017  
LEITE.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003328/2017/MN/MP  
09,12  
KHYM NEGOCE, LDA 
 
CABO VERDE 
PLATEU AVENIDA AMÍLCAR CABRAL - 
CIDADE DA PRAIA - 84 C  
 
Comercial e industrial  
20-02-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Motorizadas -veículos, aparelhos de locomoção por 
terra, por ar ou por água. CLASSE 12: Bactéria - produtos químicos 
destinados à industria, à fotografia, assim como à agricultura, horticul-
tura e a silvicultura, resinas artificiais no estado bruto, matérias plásti-
cas no estado bruto, adubos para as terras, composições extintoras, 
preparações para a tempera e a soldadura dos metais, produtos quími-
cos destinados a conservar os alimentos, matérias tanantes, adesivos 
(matérias colantes) destinados à industria. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003329/2017/MN/MP  
07,09,11  
 
KHYM NEGOCE, LDA  
 
CABO VERDE  
PLATEU, AVENIDA AMÍLCAR CABRAL- 
CIDADE DA PRAIA - 84 C  
 
Comercial e industrial 
20-02-2017  
CLASSE 07: Máquina de lavar roupa, ferro de 
lizar, varinha mágica, e outros eletrodomésticos; 
CLASSE 09: Televisão; CLASSE 11: Geladeira 
para uso doméstico. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003330/2017/MN/MP  
07,09,11  
KHYM NEGOCE, LDA  
 
CABO VERDE  
PLATEU AVENIDA AMÍLCAR CABRAL - 
CIDADE DA PRAIA - 84 C  
 
Comercial e industrial 
20-02-2017 
CLASSE 07: Máquina de lavar roupa, ferro de 
lizar, varinha mágica, e outros eletrodomésti-
cos; CLASSE 09: Televisão; CLASSE 11: Ge-
ladeira para uso doméstico. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003331/2017/MN/MP  
17  
KHYM NEGOCE, LDA 
 
CABO VERDE 
PLATEAU RUA PEDONAL - CIDADE DA 
PRAIA - 84 C  
 
Comercial e industrial 
 
20-02-2017 
CLASSE 17: PNEUS, BORRACHA, PRODU-
TOS EM MATÉRIAS PLASTICAS SEMI-
ACABADOS. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003332/2017/ME/MP  
03 
Ctra. Moncada-Náquera, Km. 11,2, E-46119 
Naquera, Espanha 
 
ESPANHA 
QUIMI ROMAR, S.L., 
 
Comercial e industrial 
01-02-2017 
CLASSE 03: Preparações para branquear e ou-
tras substancias para uso em lavandaria; prepa-
rações para limpar, polir, desengordurar e des-
gastar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, 
cosméticos, loções para cabelos; dentífricos, e 
em especial detergentes, amaciadores, laca de 
cabelo e ambientadores. 

ROMAR 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003333/2017/MN/MS  
41  
ANDREINI ROMINA  
 
CABO VERDE  
SANTA MARIA, ILHA DO SAL  
 
Comercial  
 
27-02-2017  
CLASSE 41: FORMAÇÃO, DIVERTIMENTO, 
ATIVIDADES DESPORTIVAS. 

Reivindicações de cores: azul, amarelo, ver melho, preto e laranja.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003334/2017/MN/MP&S 
25,35 
MARIA ANTÔNIA JESUS DE PINA MON-
TEIRO 
 
CABO VERDE 
ACHADA SANTO ANTONIO, CIDADE DA 
PRAIA  
 
Comercial  
21-02-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 25: vestuário, calçado, chapelaria, bolsas e brindes (canetas, 
isqueiros, chaveiros, canecas, chávenas); CLASSE 35: Vendas, publi-
cidades, gestão de negócios comerciais, administração comercial e 
trabalhos de escritório. 

Reivindicações de cores:  C:32,97, M100; Y:71,2; K:43,85; C:9,7; 
M:99,75; Y:48,35; K:0,49; C:0,6; M:95; Y:20,15; K:0; C:75; M:68; 
Y:67; K:90. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003335/2017/ME/MP  
02  
BARBOT - INDUSTRIA DE TINTAS, S.A.  
 
PORTUGAL  
Rua da Palmeira, 204 a 240, 4430-163 Vila Nova 
de Gaia, Portugal,  
 
Comercial  
22-02-2017  
CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas, preservati-
vos contra a ferrugem e contra a deterioração da 
madeira. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003336/2017/ME/MS  
36  
Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd.  
 
China  
Room A-0291, Building 3, No.20 Young'an 
Road, Shilong, Economic Development Zone, 
Mentougou, District, Beijing, 102308, China 
 
Industrial & Comercial  
27-02-2017 
CLASSE 36: Corretagem de seguros; subscri-
ção de seguros; consultadoria em seguros; infor-
mações em seguros; corretagem de valores mo-
biliários; investimentos de fundos; corretagem; 
serviços fiduciários. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003337/2017/MN/MP  
07, 09, 11 
KHYM NEGOCE LDA 
 
Cabo Verde 
PLATEAU RUA PEDONAL - CIDADE DA 
PRAIA - 84 C  
 
Comercial 
20/02/2017 
Classe 07: ferro de lisar, máquina de lavar rou-
pa, liquidificador e outros eletrodomésticos. 
Classe 09: televisão. Classe 11: geladeira para 
uso doméstico 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003338/2017/MN/MP  
07, 09, 11  
KHYM NEGOCE LDA  
 
Cabo Verde  
PLATEAU RUA PEDONAL - CIDADE DA 
PRAIA - 84 C  
Comercial 
20/02/2017  
Classe 07: ferro de lisar, máquina de lavar rou-
pa, liquidificador e outros eletrodomésticos. 
Classe 09: televisão. Classe 11: geladeira para 
uso doméstico 

PRODEX 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003339/2017/MN/MP  
 03  
KHYM NEGOCE LDA  
 
Cabo Verde 
PLATEAU RUA PEDONAL - CIDADE DA 
PRAIA - 84 C  
Comercial  
20/02/2017  
Classe 03: preparações para branquear e outras 
substâncias para a lavagem, preparações para 
limpar, polir desengordurar e raspar, sabões, 
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 
para cabelo, dentífricos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003342/2017/ME/MP  
14 
Onilton Cesar Furtado Correia e Alexandra 
Isabel Duarte Belo Bettencourt Coelho 
 
Cabo Verde 
Vila de Mangue, Cidade de Tarrafal, Ilha de 
Santiago 
 
Industrial e Comercial 
13/02/2017 
Classe 14: Obras de artes decorativas, obras de 
artes, estátuas e figurinhas, colares de conchas 
de mares, colares de amuletos e amuletos para 
colares, bijutarias, porta-chaves, caixa de joias e 
bijutarias, peças ornamentais e figurativas para 
decoração. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003343/2017/MN/MP  
33  
OSVALDO GONÇALVES MARQUES  
 
CABO VERDE  
PONTA D’ÁGUA  
 
Comercial e Industrial  
 
02-02-2017  
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas, para os seguin-
tes produtos: aguardente, ponche, licor entre 
outros derivados.  

NOS MORABEZA 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003345/2017/MN/MP  
7, 9, 11  
KHYM NEGOCE, LDA  
 
Cabo Verde  
PLATEU AVENIDA AMÍLCAR CABRAL - 
CIDADE DA PRAIA - 84 C.  
 
Comercial  
20-02-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003346/2017/ME/MP 
34 
CHINA TOBACCO SHANDONG INDUSTRI-
AL Co., Ltd. 
 
CHINA 
No. 11888, Jingshi Road, Lixia District,Jinan 
City, Shandong Province 250014, República 
Popular da China 
 
Comercial e Industrial 
10-03-2017 
CLASSE 34: Charutos- cigarros; cigarros ele-
trónicos; tabaco cortado; cortadores de charutos; 
fósforos; Isqueiros para fumantes; filtros para 
cigarros; papel de cigarro; aromas, com exceção 
dos óleos essenciais, para o tabaco. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003347/2017/ME/MP  
07, 11  
Whirlpool Properties, Inc.  
 
Estados Unidos da América  
500 Renaissance Drive, Suite 101, Saint Joseph, 
Michigan 49085, Estados Unidos da América  
Industrial e Comercial  
13/02/2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Máquinas de lavar roupa, de lavar louça e de secagem; 
equipamentos eléctricos de limpeza, instrumentos eléctricos, fotográfi-
cos, cinematográficos, ópticos, ensino, aparelhos para registo, gravado-
res, transmissão, reprodução de sons, imagens, e/ou dados, suportes de 
gravação magnéticos, discos acústicos, máquinas de calcular, ferramen-
tas e instrumentos manuais conduzidos manualmente, cutelaria, garfos e 
colheres, armas brancas, máquinas de barbear. CLASSE 09: Equipa-
mentos de tratamento de informações e computadores, receptores de 
rádio, receptores de televisão, aparelhos e equipamentos de vídeo inclu-
indo câmaras, cassetes de vídeo, leitores e gravadores de cassetes e/ou 
discos, amplificadores, autofalantes, aparelhos e écrans de projecção, 
aspiradores. CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, 
produção de vapor, de cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 
distribuição de água e instalações sanitárias, fogões, frigoríficos, conge-
ladores, aparelhos e instalações de climatização. 

WHIRLPOOL 

Classe 07: Máquina para uso no processamento ou preparação de ali-
mentos e bebidas de uso doméstico; aparelhos e máquinas de cozinha 
elétricos para picar, ralar, moer, triturar, raspar, prensar, esmagar, 
cortar, cortar em fatias, amassar, emulsionar, liquidificar, bater, mistu-
rar ou descascar alimentos, incluindo máquinas de cozinha eléctricas; 
batedores; misturadoras; batedeiras; aparelho para fazer batidos 
("smoothies"); espremedores de fruta; máquinas para extrair sumo de 
frutos e legumes; centrifugadores; trituradores; picadores; processado-
res de cozinha; cortadores elétricos; descascadores elétricos; facas 
elétricas; máquinas eléctricas para afiar facas; cortadores universais; 
afiadores universais; máquinas para o fabrico de massas alimentícias; 
moedores de café; moinhos de café; moinhos de especiarias; abre-latas 
elétricos; máquinas de costura; máquinas tricotadoras; máquinas de 
lavar roupa; máquinas de lavar loiça; compactadores, incluindo com-
pactadores de desperdícios alimentares e de lixo; máquinas de elimina-
ção de resíduos, incluindo trituradores de lixo; correias para transpor-
tadores; máquinas de limpeza elétricas [lavagem sob pressão]; máqui-
nas para lavar alimentos; máquinas de engomar; aspiradores elétricos; 
aparelhos elétricos de polir; discos de polir para uso com aparelhos 
elétricos de polir; aparelhos elétricos de limpeza a vapor; motores, 
incluindo motores elétricos (excepto para veículos terrestres); com-
pressores para refrigeração e ar condicionados; bombas accionadas 
eletricamente; máquinas de condensação; peças sobresselentes e aces-
sórios para todos os produtos atrás referidos não incluídos noutras 
classes. Classe 11: Aparelhos para cozinhar, aquecer, grelhar, cozinhar 
a vapor; secar, arrefecimento e congelação, incluindo banhos-maria 
aquecidos eletricamente; armários frigoríficos; arcas congeladoras; 
aparelhos para o arrefecimento de bebidas; fornos microondas; caixa 
de aquecimento para alimentos; aparelhos para cozer no forno ou para 
churrascos; armários de aquecimento elétricos para alimentos;  

aparelhos, nomeadamente frigoríficos, congeladores, frigorifico e 
congelador combinados, máquinas de fazer gelo; fogões, fornos e 
placas de cozinha elétricos, fornos, fogões e placas de cozinha a gás; 
grelhadores a gás, elétricos e a vapor; exaustores; adegas com tempe-
ratura controlada; forno a vácuo eléctrico de temperatura controlada 
com recipiente de água incorporado; máquinas e armários de secar 
roupa; aparelho que combina a eliminação de vincos e cheiros de ves-
tuário bem como um secador de vestuário; aparelhos de aquecimento, 
de produção de vapor, de arrefecimento e de ventilação, incluindo 
fornalhas, aquecedores, queimadores de conversão, bombas de calor, 
aparelhos de ar condicionado, unidades para condicionamento do ar, 
unidades de condensação, unidades de evaporação, evaporadores de 
serpentina, desumidificadores, humidificadores, humidificadores cen-
trais, filtros de ar, unidades de purificação do ar, aparelhos centrais 
para limpeza do ar, ventoinhas para sistemas de ventilação, ventoinhas 
elétricas portáteis, caldeiras de fornalha, permutadores de calor; apare-
lhos de aquecimento, arrefecimento e de controlo de qualidade de 
água para a cozinha e para uso doméstico, incluindo unidades de for-
necimento de água para distribuir água fria e gelo de frigoríficos; apa-
relhos para a distribuição de água quente, fria, a ferver, gaseificada e 
filtrada; distribuidores de água quente; esquentadores de água a gás e 
elétricos; refrigeradores de água; instalações de iluminação com LED 
(díodo emissor de luz); instalações de iluminação com LED (díodo 
emissor de luz) para utilização em aplicações de iluminação de realce 
de exposições, comerciais, industriais, residenciais e arquitetónicas; 
instalações de iluminação com LED (díodo emissor de luz) para apli-
cações de iluminação em interiores e exteriores; unidades de distribui-
ção de água; unidades de filtração de água; aparelhos e máquinas para 
a purificação de água; esterilizadores de água; aparelhos de filtração 
de água para frigoríficos; unidades de filtração para a distribuição de 
água doméstica; unidades para amaciar a água; unidades de tratamento 
de água; sistemas de filtração de água montados debaixo do lava-
loiças; dispositivos de osmose inversa para uso em aparelhos de con-
dicionamento de água; elementos de osmose inversa para reduzir o 
gosto salobro da água; elementos de osmose inversa para uso na redu-
ção do conteúdo de sal da água; dispositivos de bancada para a filtra-
ção de água; filtros de água para torneiras; filtros de substituição; 
lava-loiças; tanques para lavar a roupa; acessórios para lava-loiças, 
nomeadamente torneiras, coadores e pulverizadores; fornos portáteis 
ou de bancada; congeladores portáteis; frigideiras elétricas; aparelhos 
para cozedura lenta; grelhas portáteis ou de bancada; grelhadores por-
táteis ou de bancada; placas de aquecimento portáteis ou de bancada; 
chapas de aquecimento portáteis ou de bancada; fogões portáteis ou de 
bancada; frigoríficos portáteis; geladeiras para vinhos portáteis ou de 
bancada; máquinas de fazer gelo portáteis ou de bancada; aparelhos 
para fazer waffles; fogões portáteis ou de bancada; aparelhos para 
saltear; cozedores a vapor; aparelhos de cozedura a ar quente; apare-
lhos para cozer arroz; unidades elétricas para aquecer alimentos; aque-
cedores de tachos; fritadeiras elétricas; aquecedores de pratos portáteis 
ou de bancada; panelas de pressão;  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003351/2016/MN/MS  
36  
Banco Cabo-verdiano de Negócios SA  
 
Cabo Verde  
Avenida Amílcar Cabral  
 
 
Comercial 
23/09/2016  
Classe 36: seguros, negócios financeiros, negó-
cios monetários, negócios imobiliários.  

Reivindicações de cores: R20 G112 B 137; C 88%  M 46%  Y 34%  K 8%  ; R23 G155 B 127; C 81%  M 16%  Y 62%  K 2; R131 G182 B 65; 
C 55% M 9% Y 100% K 0% ; R248 G168 B 57; C 1% M 39% Y 88% K 0% ; R239 Gl24 B 34; C 2% M 63% Y 100% K 0% 

assadeiras portáteis ou de bancada; espetos para assar carne; torradeiras; fornos para tostar; chaleiras; máquinas elétricas para fazer bebidas quen-
tes; espumadores de leite elétricos; máquinas para fazer chá; cafeteiras elétricas; máquinas de café expresso; máquinas de cappuccino; cozedores 
de massa; iogurteiras elétricas; sorveteiras; máquinas de fazer gelados; máquinas para fazer panquecas [crepes]; aparelhos para cozinhar ovos; 
sanduicheiras; aparelhos para fazer pizzas, secadores de cabelo; peças sobresselentes e acessórios para todos os produtos atrás referidos não inclu-
ídos noutras classes. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

0003349/2011/ME/MP&S  
09,35,38 e 41  
Netflix, Inc  
 
Estados Unidos da América  
100 Winchester Circle, Los Gatos, California 
95032, United States of America. 
 
industrial & Comercial  
21-02-2011 
Abaixo Listados 

NETFLIX 

Classe 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, 
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de 
controlo (inspecção), de salvamento e de ensino; Aparelhos e instru-
mentos para a condução, comutação, transformação, acumulação, regu-
lação ou controlo da electricidade; Aparelhos para gravação, transmis-
são ou reprodução de som ou de imagens; Suportes magnéticos de da-
dos, discos de gravação; Máquinas automáticas de venda automática e 
mecanismos para aparelhos com moedas; Caixas registadoras, máqui-
nas de calcular, equipamento de tratamento de dados e computadores; 
Aparelhos de extinção de incêndios; computadores; Dispositivos de 
streaming; Programas; Software para dispositivos de streaming; Soft-
ware para fornecer, reconhecer e acessar conteúdo de áudio, vídeo e 
audiovisual. Classe 35: Publicidade; gestão de negócios; administração 
de Empresas; Funções de escritório; Oferta para venda e venda de mer-
cadorias no comércio retalhista e grossista; Serviços de lojas de varejo e 
serviços informatizados de varejo on-line com vídeos pré-gravados. 
Classe 38: Telecomunicações; Serviços de acesso a telecomunicações; 
Serviços de transmissão em sequência por computador, Internet e ou-
tras redes de comunicações, incluindo material áudio, vídeo e audiovi-
sual; Serviços de transmissão de vídeo sob pedido; Transmissão de 
vídeo; Transmissão de voz, dados, imagens, sinais, mensagens e infor-
mações; Comunicação por computador; Ligações de telecomunicações 
a redes de comunicações electrónicas, serviços de radiodifusão; Forne-
cimento de quadros de avisos on-line para a transmissão de mensagens . 
Classe  41: Educação; Fornecimento de formação; entretenimento; 
Actividades desportivas e culturais; Serviços de entretenimento; Forne-
cimento de serviços educativos e de entretenimento em linha; Aluguer 
de gravações de vídeo, fitas de vídeo pré-gravadas, discos de vídeo 
digitais, gravações multimédia; Aluguer de gravações de vídeo, fitas de 
vídeo pré-gravadas, discos de vídeo digital por meio de redes de comu-
nicações; Fornecimento de informações, revisões e recomendações 
personalizadas no domínio do entretenimento; Fornecimento de infor-
mações, análises e recomendações personalizadas no domínio do entre-
tenimento através de redes de comunicações. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003350/2017/ME/MP  
 30  
IDILIA FOODS, S.L.  
 
Espanha 
Lepanto 410-414, 08025 Barcelona, ESPANHA 
 
 
Comercial e Industrial 
08/03/2017 
Abaixo Listado 

COLA CAO 

Classe 30: Cacau em pó; cacau; bolinhos de cacau; biscoitos, bola-
chas; cereais para consumo humano; aditivos à base de cacau para 
realçar o sabor e a qualidade dos alimentos; preparações alimentares à 
base de farinhas e cereais; creme de cacau, chocolate; bebidas lácteas 
à base de cacau; café, chá, sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; 
farinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; 
gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fer-
mento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especia-
rias; gelo para refrescar. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003353/2017/MN/MS  
35,41,42,43  
 
CULTUR - CULTURA. TURISMO. EDUCA-
ÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
CABO VERDE  
Praia, Nossa Senhora da Graça -Achada de São 
Filipe Condomínio IFH 
 
Comercial 
29-03-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial. CLASSE 41: Educação formação, divertimento, atividades 
desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e conceção a eles referentes; serviços de 
analises e pesquisa industriais, conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. CLASSE 43: Serviços de restau-
ração (alimentação) alojamento temporário. 

Reivindicações de cores: Ìndigo – Pantone 2602  
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003354/2017/MN/MS  
35,41,42,43 
CULTUR - CULTURA. TURISMO. EDUCA-
ÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
CABO VERDE 
Achada São Filipe Condomínio IFH, Cidade da 
Praia, Cabo Verde 
 
Comercial 
29-03-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade, gestão dos negócios comerciais, administração comercial. CLASSE 41: Educação formação, divertimento, atividades 
desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisa e conceção a eles referentes; serviços de 
analises e pesquisa industriais, conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. CLASSE 43: Serviços de restau-
ração (alimentação) alojamento temporário. 

Reivindicações de cores: R20 G112 B 137; C 88%  M 46%  Y 34%  K 8% ; R23 G155 B 127; C 81%  M 16%  Y 62%  K 2; R131 G182 B 65; 
C 55% M 9% Y 100% K 0%; R248 G168 B 57; C 1% M 39% Y 88% K 0%; R239 Gl24 B 34; C 2% M 63% Y 100% K 0% 
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AVISO 
 
 
 

Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

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

2 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA  
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Marca n.º 0000672/2009/ME/MP 

 

 

Retificação da marca nº 0000672/2009/ME/MP —                

em nome da requerente SUMITOMO RUBBER INDUS-

TRIES, LTD., de nacionalidade Japonesa, com a residência 

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

Hyogo, Japão, publicado no B.O de 25/06/2010, nas partes 

relativas: À Lista dos produtos: Rodas (para automóveis); jan-

tes (para automóveis); cubos de rodas para automóveis; pneus 

(para automóveis);  câmaras-de-ar (para pneus de automó-

veis); peças, componentes, acessórios nesta classe para os pro-

dutos atrás referidos. À representação gráfica do sinal da mar-

ca e à Reivindicação das cores: vermelho, branco e azul.   

 
Marca n.º 00001093/2006/ME/MP 

  
  

  

  

  

DAVIDOFF 

  
  
  

 
Retificação da marca n.º 00001093/2006/ME/MP - 
DAVIDOFF – em nome da requerente Zino Davidoff S.A, de 
nacionalidade Suíça, com residência em Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, Suíça, publicado para efeito do pedido  no 
1ºBPI na parte relativa – as classes e as listas dos produtos : “ 
Sabões; perfumaria; cosméticos; desodorizantes para uso pes-
soal; loções para depois da barba” (Classe 03);“Óculos e ócu-
los de sol e suas armações; estojos  apropriados  para  óculos;  
DVDs”  (Classe  09);  “Joalharia,  pedras preciosas, relógios, 
instrumentos de relojoaria e cronométricos”. (Classe 14); 
“Artigos feitos em pele; malas de viagem; maletas para docu-
mentos, carteiras, bagagem” (Classe 16); “Livros; canetas, 
lápis; porta agenda; conjuntos de secretária” (Classe 18); 
“Vestuário, gravatas, calçado, chapelaria, cintos” (Classe 25); 
“Café, café solúvel, chá” (Classe 30); “Vinhos, bebidas espiri-
tuosas, conhaque, vodka e licores” (Classe 33). 
  

 
Marca n.º 00001437/2010/ME/MP&S 

 

 

 

Retificação da marca n.º 00001437/2010/ME/MP&S - 

– em nome da requerente Caterpillar 
Inc., de nacionalidade Americana, com residência em 100 
N.E. Adams Street, Peoria. Illinois 61629-6490, United 
States of América, publicado para efeito do pedido de re-
gisto no 2ºBPI na parte relativa a lista de produtos e serviços - 
Classe 07: Máquinas e máquinas-ferramentas, motores (com 
excepção dos motores para veículos terrestres), uniões e cor-
reias de transmissão (com excepção das que são para veículos 
terrestres), instrumentos agrícolas (com excepção dos accio-
nados manualmente), chocadeiras para ovos; válvulas; velas 
de ignição; filtros de ar (partes de máquinas ou motores); re-
guladores do tempo; filtros de óleo; uniões; máquinas-
ferramentas; prensas de montagem; motores de arranque; 
bombas; escavadeiras; máquinas escavadoras; niveladoras; 
carregadoras; ceifeiras; enfeixador; raspadores; pavimentado-
ras; máquinas agrícolas; cortadoras; compactadoras; rechega-
dores; filtros; cintos; alternadores; lâminas; máquinas de terra-
planagem; monta-cargas; máquinas para a marcação de estra-
das; máquinas de elevação; aparelhos e instrumentos agríco-
las; rolos de vapor; máquinas para a silvicultura;  
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 máquinas para colocação de tubos; máquinas compactadoras; 
baldes para máquinas de terraplanagem; macacos hidráulicos; 
máquinas e aparelhos de soldar; motores a reação; máquinas 
de compactação do solo; filtros para a limpeza do ar (partes de 
máquinas ou motores); máquinas de perfilar pavimentos; es-
carificadores; motoniveladoras; controlos da razão combustí-
vel-ar; injector de combustível; separadores de água; aquece-
dores de combustível; máquinas de cultivo e ceifeiras, debu-
lhadoras, máquinas de colher espigas, ceifeiras, máquina de 
debruar, segadores, grades; cortadoras e ancinhos; máquinas 
de drenagem; arrancadoras (máquinas); motores para a aero-
náutica; agitadores; condensadores de ar; rolamentos antifric-
ção para máquinas; bandas antifricção para máquinas; disposi-
tivos antipoluição para motores; eixos para máquinas; aros de 
esferas para rolamentos; cadeiras de mancais para máquinas; 
transportadores de correia; correias de máquinas; correias para 
motores; lâminas (partes de máquinas); motores para barcos; 
guarnições de travões sem ser para veículos; segmentos de 
travões sem ser para veículos; calços de travões sem ser para 
veículos; escovas (partes de máquinas); carburadores; máqui-
nas de ar comprimido; bombas de ar comprimido; compresso-
res (máquinas); instalações de condensação; bielas de máqui-
nas e de motores; cabos de controlo de máquinas ou motores; 
dispositivos de comando de máquinas ou de motores; cortado-
res (máquinas); cortadeiras; culatras de motores; cilindros de 
máquinas; cilindros de motores; coroas de furação (partes de 
máquinas); coroas de sondagem (partes de máquinas); máqui-
nas de perfuração; berbequins; correias de dínamo; escovas de 
dínamo, dínamos; motores sem ser para veículos terrestres; 
correias de ventiladores para motores; ventiladores para moto-
res; conversores de combustível para motores de combustão 
interna; economizadores de combustível para motores; caixas 
de velocidade sem ser para veículos terrestres; engrenagens, 
sem ser para veículos terrestres; geradores de corrente; tritura-
dores; capotas (partes de máquinas); martelos (partes de má-
quinas); martelos pneumáticos; ferramentas manuais aciona-
das mecanicamente; aparelhos de manutenção para carga e 
descarga; porta-ferramentas; tremonhas para a descarga mecâ-
nica; macacos (máquinas); cortadores de relva (máquinas); 
correias de elevação; aparelho de elevação; pontes de carrega-
mento; bombas de lubrificação; lubrificadores (partes de má-
quinas); volantes de máquinas; aparelho para trabalhos de ma-
quinagem; máquinas para trabalhar com metais; pistolas para 
a pintura; máquinas para a pintura; pistões; transportadores 
pneumáticos; prensas; roldanas; bombas (máquinas);  pilões 
(máquinas); desmultiplicadores sem ser para veículos terres-
tres; pás mecânicas; uniões de eixo; mancais para eixos de 
transmissão; reguladores de velocidade de máquinas e de mo-
tores; pulverizadores (máquinas); sobrecompressores; máqui-
nas para alcatroar; máquinas para abrir roscas; batedeiras; cor-
rentes e veios de transmissão, sem ser para veículos terrestres; 
transmissões para máquinas; turbinas sem ser para veículos 
terrestres; turbocompressor; válvulas (partes de máquinas); 
instalações de lavagem para veículos; aparelhos de vulcaniza-
ção; aparelhos de lavagem; trituradores de lixos (máquinas); 
máquinas de irrigação; partes e acessórios para todos os pro-
dutos supracitados. Classe 09: Aparelhos e instrumentos cien-
tíficos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinema-
tográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de 
controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino;  
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 ; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, 
transformação, acumulação, regulação ou o controlo da cor-
rente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão ou a 
reprodução do som ou das imagens; suportes de dados magné-
ticos; discos de gravação; distribuidores automáticos e meca-
nismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 
máquinas de calcular, software, equipamentos para o trata-
mento da informação, incluindo computadores; aparelhos sem 
fios (completos), aparelhos de televisão (completos), extinto-
res; aparelhos e instrumentos de ensaio; cabos e fios; condu-
tas, interruptores, interruptores de pressão, dispositivos de li-
gação, fios para ligação em ponte, fusíveis, aparelhos para ve-
rifição de circuitos, detector de tensão; porta-fusíveis, trans-
formadores, aparelhos de ensaio de baterias para venda em 
kit; termostatos, aparelhos de medição, aparelhos e instrumen-
tos de nivelação; fitas métricas e réguas; microscópios, taquí-
metros; aparelhos e instrumentos de diagnóstico; contadores, 
termómetros; alarmes, buzinas, unidades de pisca-pisca, re-
flectores, espelhos, antenas, carregadores de baterias; apare-
lhos e instrumentos de pesagem; programas informáticos; 
software; uniões; bombas de gasolina; níveis; fechaduras; rá-
dios; baterias; motores de arranque; aparelhos e instrumentos 
de controlo da velocidade; cabos de baterias; dispositivos de 
ligação para serem vendidos sob a forma de kit; bornes 
(electricidade); interruptores; fitas eléctricas; reguladores da 
temperatura de água, sondas; amperímetros; testadores de ba-
terias, terminais, detectores de gases; fluxómetro; maçaricos 
de corte; ohmímetros; instrumentos para medir a pressão; sol-
dadores; cabos de tomada de terra para baterias; tirantes para 
prender baterias; protectores de condutas e fios; aparelhos de 
arranque por salto de emergência, conjuntos de receptáculos 
de arranque por salto de emergência; conversores de tensão 
(eléctrica); partes e acessórios para todos os produtos supraci-
tados; partes e acessórios incluídos na classe 9 para veículos 
terrestres, maquinaria agrícola e maquinaria para trabalhos de 
terraplanagem, nomeadamente amplificadores, para comuni-
cações sem fios, antenas, antenas para aparelhos de comunica-
ção sem fios, equipamento de áudio para veículos, nomeada-
mente aparelhos estereofónicos, altifalantes, amplificadores, 
equalizadores, junções de vias e caixas para altifalantes, bate-
rias para veículos, software, software que fornece informações 
de gestão comercial integrada, em tempo real, através da com-
binação de informações de diversas bases de dados e da sua 
apresentação numa interface de utilizador de fácil compreen-
são, dispositivos para rádio transmissão sem fios, painéis de 
controlo eléctricos, painéis de visualização electroluminescen-
tes, relés eléctricos, instrumentos e componentes de comuni-
cações electrónicos e ópticos, nomeadamente receptores ópti-
cos e transmissores digitais, sístemas de controlo electrónicos 
para máquinas, sistemas de posicionamento global, detectores 
laser de objectos para veículos, aparelhos de navegação para 
veículos (computadores de bordo), auto-rádios, aparelhos de  
estabilização de voltagem, voltímetros, aparelhos de soldar. 
Classe 12: Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar 
ou por água; tractores e motores de tractores; camiões de 
transporte e carros de reboque; chassis de veículos; pneus para 
rodas para veículos; rodas; carris para veículos; camiões; ca-
miões basculantes; veículos terrestres equipados com apare-
lhos de carga, de compactação, de colocação de condutas e de 
nivelamento; válvulas de pneus; silenciadores;  
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 tampões de escapes; panelas de escape; radiadores e tampões 
de radiadores; circuitos hidráulicos e adaptadores hidráulicos; 
uniões; bombas de ar; buzinas; espelhos; guarda-lamas, palas 
de protecção contra a lama, guarda-salpicos, palas de protec-
ção contra salpicos; assentos e cintos para assentos; limpa pá-
ra-brisas e escovas de limpa pára-brisas, aparelhos antiderra-
pantes; correntes antiderrapantes; travões de veículos; guarni-
ções de travões para veículos; economizadores de combustí-
veis; escapes; aparelhos hidráulicos para veículos terrestres; 
coberturas para veículos; partes e acessórios para todos os 
produtos supracitados; partes e acessórios incluídos na classe 
12 para veículos terrestres, máquinas agrícolas e máquinas de 
terraplanagem, nomeadamente manivelas, veios de excêntri-
cos, motores, rolamentos, hastes, camisas (forros), mecanis-
mos de transmissão para veículos terrestres e peças estrutu-
rais, de reparação e sobresselentes para os mesmos; manguei-
ras hidráulicas em borracha. Classe 37: Reparações; serviços 
de instalação; engenharia de construção; reparações e manu-
tenção de veículos terrestres, máquinas agrícolas, de terraple-
nagem e de construção; aluguer e leasing de maquinaria e 
equipamento de engenharia civil; construção.  

Marca n.º 00002494/2014/ME/MS 
  

 

Retificação da marca nº00002494/2014/ME/MS - em nome do 
requerente NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, de 
nacionalidade Japonesa, com sede em No. 2 Takara-cho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japão, publica-
do no 4º BPI, na parte relativa ao sinal da marca. 

Marca n.º 00002737/2015/ME/MP 
  

 

  
Retificação da marca nº 00002737/2015/ME/MP - em nome 
do requerente BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) Inc, de nacionalidade Americano, com a residên-
cia em 2711 centerville Road, Suite 300, Wilmington, De-
laware 19808, Estados Unidos da América , publicado no 5º 
BPI, na parte relativa ao nome do requerente. 

Marca n.º 00002797/2015/ME/MP 
  
  

VYLVIO 

  
Retificação da marca nº 00002797/2015/ME/MP- em nome do 
requerente AbbVie Ireland Unlimited Company, de nacionali-
dade Irlandesa, com a residência em 70 Sir John Rogerson´s 
Quay, Dublin 2, Ireland, publicado no 5º BPI, na parte relativa 
à data do pedido – 09/07/2015 

Marca n.º 00002865/2015/ME/MS 
  

AIR EUROPA ON THE AIR 
  

Retificação da marca n.º 00002865/2015/ME/MS - 
AIR EUROPA ON THE AIR– em nome da requerente 
GLOBALLA CORPORACION EMPRESARIAL, S. A, de 
nacionalidade Espanhol, publicado para efeito do pedido de 
registo no 8ºBPI na parte relativa a residência - Ctra. El Are-
nal a Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 
LLUCMAJOR (BALEARES) - Espanha 

Marca n.º 00002866/2015/ME/MS 
  

AIR EUROPA CREW 

Retificação da marca n.º 00002866/2015/ME/MS - 
AIR EUROPA CREW – em nome da requerente GLOBAL-
LA CORPORACION EMPRESARIAL, S. A, de naciona-
lidade Espanhol, publicado para efeito do pedido de registo no 
8ºBPI na parte relativa a residência - Ctra. El Arenal a 
Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMA-
JOR (BALEARES) - Espanha 
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Marca n.º 00002867/2015/ME/MS 
AIR EUROPA SKY 

  

Retificação da marca n.º 00002867/2015/ME/MS - 
AIR EUROPA SKY – em nome da requerente GLOBALLA 
CORPORACION EMPRESARIAL, S. A, de nacionalidade 
Espanhol, publicado para efeito do pedido de registo no 8ºBPI 
na parte relativa a residência - Ctra. El Arenal a Llucmajor, 
KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMAJOR 
(BALEARES) - Espanha 

Marca n.º 00002868/2015/ME/MS 

 

Retificação da marca n.º 00002868/2015/ME/MS - 

– em nome da requerente GLOBALLA CORPO-
RACION EMPRESARIAL, S. A, de nacionalidade Espanhol, 
publicado para efeito do pedido de registo no 8ºBPI na parte 
relativa a residência - Ctra. El Arenal a Llucmajor, KM.21,5-
Pol.Son Noguera 07620 LLUCMAJOR (BALEARES) - 
Espanha 

Marca n.º 00002892/2015/ME/MP&S 
 

 

Retificação da marca nº 00002892/2015/ME/MP&S –

– em nome da requerente CANON KABUSHI-
KI KAISHA, de nacionalidade Japonesa, com a residência 
em 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tóquio, Japão, 
Publicado no 8º BPI, na parte relativa – a Lista dos produ-
tos: (Classe 1ª) Produtos químicos para a indústria, ciência e 
fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, maté-
rias plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições extin-
toras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conser-
vantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos 
para a indústria. (Classe 3ª) Preparações para branquear e ou-
tras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, po-
lir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenci-
ais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos. (Classe 4ª) 
Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para ab-
sorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para 
motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a ilu-
minação. (Classe 6ª) Metais comuns e suas ligas; materiais de 
construção metálicos; construções metálicas transportáveis; 
materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos 
não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; canos e 
tubos metálicos; cofres-fortes; produtos metálicos não incluí-
dos noutras classes; minerais. (Classe 8ª) Ferramentas e ins-
trumentos manuais accionados por força muscular, cutelaria e 
armas brancas; lâminas . (Classe 11ª) Aparelhos de ilumina-
ção, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 
refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 
água e instalações sanitárias. (Classe 12ª) Veículos; aparelhos 
de locomoção por terra, por ar ou por água. (Classe 13ª) Ar-
mas de fogo; munições e projécteis, explosivos; fogos de arti-
fício.  
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(Classe 14ª) Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas 
matérias ou revestidos, não compreendidos noutras classes; 
joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 
cronométricos. (Classe 15ª) Instrumentos musicais. (Classe 
17ª) Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos 
nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em 
matérias plásticas semi-acabadas para uso na indústria; maté-
rias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metáli-
cos. (Classe 18ª) Couro e imitações do couro, produtos nestas 
matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; ma-
las e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 
bengalas; chicotes e selaria. (Classe 19ª) Materiais de constru-
ção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a constru-
ção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não me-
tálicas; monumentos não metálicos. (Classe 20ª) Mobiliário, 
vidros (espelhos), molduras; produtos não incluídos noutras 
classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, 
marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar 
e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas. 
(Classe 21ª) Utensílios e recipientes para uso doméstico ou na 
cozinha; pentes e esponjas; escovas (com excepção de pin-
céis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpe-
za; palha-de-aço; vidro em bruto ou semi-acabado (com ex-
cepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança 
não incluídas noutras classes. (Classe 22ª) Cordas, cordéis, 
redes, tendas, toldos, velas, sacos e bolsas (não incluídos nou-
tras classes); matérias para enchimento (com excepção de bor-
racha e de matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas brutas. 
(Classe 23ª) Fios para uso têxtil. (Classe 24ª) Tecidos e produ-
tos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e 
coberturas de mesa. (Classe 25ª) Vestuário; calçado; chapela-
ria. (Classe 26ª) Rendas e bordados, fitas e laços; botões, col-
chetes e ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais. (Classe 
27ª) Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de 
revestimento de soalhos; tapeçarias murais não em matérias 
têxteis. (Classe 28ª) Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e 
de desporto não incluídos noutras classes; decorações para 
árvores de natal. (Classe 29ª) Carne, peixe, aves e caça; ex-
tractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozi-
dos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e 
gorduras comestíveis. (Classe 30ª) Café, chá, cacau, açúcar e 
sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú; farinhas e prepara-
ções feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados 
comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fer-
mento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos (condimentos); 
especiarias; gelo para refrescar. (Classe 31ª)Grãos e produtos 
agrícolas, hortícolas e florestais não compreendidos noutras 
classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; 
plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. 
(Classe 32ª) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebi-
das não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes 
e outras preparações para bebidas.  
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(Classe 33ª) Bebidas alcoólicas (com excepção 
das cervejas). (Classe 34ª) Tabaco; artigos para 
fumadores; fósforos. (Classe 35ª) Publicidade; 
gestão de negócios comerciais; administração co-
mercial; trabalhos de escritório; arquivo de docu-
mentos ou de fitas magnéticas; reprodução de do-
cumentos, serviços de fotocópias, aluguer de má-
quinas de escrever, de fotocopiadoras e de proces-
sadores de texto; tratamento de texto; consultoria 
empresarial para actividades empresariais relacio-
nadas com a condição de operação e desempenho 
de impressão relativo a impressoras, fotocopiado-
ras, scanners, máquinas de fax, máquinas multi-
funções correspondentes às funções dos produtos 
acima mencionados, servidores de redes informá-
ticas e outros equipamentos e máquinas de escri-
tório similares, aparelhos e instrumentos de tele-
comunicações, aparelhos e instrumentos electróni-
cos e gestão documental; consultoria empresarial 
relativa à gestão operacional de sistemas informá-
ticos respeitantes à impressão incluindo de im-
pressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de 
fax, aparelhos multifunções correspondentes às 
funções dos produtos acima mencionados, servi-
dores de redes informáticas e outros equipamen-
tos e máquinas de escritório similares, aparelhos e 
instrumentos de telecomunicações, aparelhos e 
instrumentos electrónicos e gestão documental; 
fornecimento de informações empresariais e co-
merciais na recolha, gestão e análise de informa-
ções comerciais relacionadas com actividades em-
presariais relativas à condição de operação e de-
sempenho de impressão relativo a impressoras, 
fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, má-
quinas multifunções correspondentes às funções 
dos produtos acima mencionados, servidores de 
redes informáticas e outros equipamentos e má-
quinas de escritório similares, aparelhos e instru-
mentos de telecomunicações, aparelhos e instru-
mentos electrónicos; encomenda de artigos de es-
critório (tintas, toners, papel de escritório e papel 
de fotocópia) e a respectiva gestão de stocks; con-
sultoria em matéria de gestão de negócios de ser-
viços de impressão pela exploração de sistema in-
formático electrónico e software; consultoria em-
presarial para a gestão do desempenho relativo a 
impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas 
de fax aparelhos multifunções  
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 correspondentes às funções dos produtos acima mencionados, ser-
vidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de 
escritório similares e sistema informático (incluindo por recruta-
mento temporário); consultoria empresarial para a gestão operacio-
nal da gestão documental sob a forma de indexação de documentos; 
serviços de encomenda em linha de livros fotográficos, álbuns e 
calendários; agências de importação e exportação; deslocalização 
de instalações empresariais; aluguer de máquinas de venda automá-
tica; procura de patrocínios; serviços de comércio a retalho; servi-
ços de processamento de dados e serviços de consultoria relativos 
aos mesmos; serviços de fotocópias; reprodução de documentos e 
serviços de impressão; aluguer de máquinas de escritório; organiza-
ção e direcção de exposições relativas aos produtos acima mencio-
nados. (Classe 36ª) Seguros; negócios financeiros; negócios mone-
tários; negócios mobiliários. (Classe 37ª) Construção; reparação; 
serviços de instalação; fornecimento de informações relativas à 
construção de edifícios; serviços de reparação e instalação para ins-
talações eléctricas; serviços de reparação e manutenção para máqui-
nas e aparelhos de escritório; serviços de reparação e instalação pa-
ra aparelhos electrónicos (impressoras, máquinas de fotocópias, 
máquinas de fax, scanners, máquinas multifunções dos produtos 
acima mencionados, aparelhos fotográficos, equipamento de produ-
ção semicondutor, equipamento médico e equipamento de radiodi-
fusão); serviços de reparação e instalação para dispositivos de ar 
condicionado; serviços de reparação, manutenção e instalação de 
hardware de computador; supressão de interferências em aparelhos 
eléctricos; serviços de reparação e instalação de instalações sanitá-
rias; serviços de reparação e instalação de instalações de ilumina-
ção; construção naval; reparação de fechaduras; tratamento contra a 
ferrugem; instalação e reparação de sistemas de alarmes anti-roubo; 
instalação e reparação de telefones; afiação de facas; serviços de 
reparação para bombas de encher ou bombas; serviços de fabrico de 
neve artificial; restauro de obras de arte; restauro de instrumentos 
de música; manutenção de piscinas; serviços de reparação de ferra-
mentas manuais; serviços de reparação para joalharia e acessórios; 
serviços de reparação e instalação para instalações desportivas. 
(Classe 38ª) Telecomunicações. (Classe 39ª) Transporte; embala-
gem e entreposto de mercadorias; organização de viagens; opera-
ções de socorro [transporte]; transporte em automóveis; transporte 
aéreo; transporte marítimo; transporte em charretes; aluguer de bar-
cos; aluguer de automóveis; aluguer de lugares de estacionamento; 
aluguer de cavalos; aluguer de fatos de mergulhador; distribuição 
de energia; accionamento de comportas de eclusas; serviços de cor-
reio especial (mensagens ou mercadoria); organização de viagens 
recreativas de grupo; transporte por oleodutos; aluguer de cadeiras 
de rodas; lançamento de satélites para terceiros. (Classe 40ª) Trata-
mento de materiais; serviços de impressão de fotos digitais; forne-
cimento de informações na área de impressão. (Classe 41ª) Educa-
ção; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; 
serviços de produção de álbuns de fotografias e vídeos; forneci-
mento de publicações electrónicas não descarregáveis sob a forma 
de livros, álbuns e revistas na área de criação, concepção, organiza-
ção, visualização e partilha de imagens digitais, livros fotográficos 
e álbuns para fotografias; serviços de fotografia em linha; serviços 
de publicação em linha, nomeadamente publicação de livros,  
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 álbuns e revistas electrónicos na área de criação, concepção, orga-
nização, visualização e partilha de imagens digitais, livros fotográ-
ficos e álbuns para fotografia; dobragem de imagens fotográficas em CDs, CD-

ROMs, disquetes, cartões e suporte de armazenamento electrónico; 
fornecimento de informações na área de fotografia digital e produ-
ção de animação. (Classe 42ª) Serviços científicos e tecnológicos 
bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; 
serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção e desen-
volvimento de computadores e de programas de computadores; 
design de máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as respec-
tivas peças] ou sistemas constituídos pelas referidas máquinas, 
aparelhos e instrumentos; design; programação de computadores 
ou manutenção de software de computador; assessoria técnica rela-
tiva ao desempenho, funcionamento, etc. de computadores, auto-
móveis e outras máquinas que requerem níveis elevados de conhe-
cimento, competência ou experiência pessoal dos operadores de 
modo a satisfazer a precisão necessária para a sua operação; ensaio 
ou investigação no domínio de máquinas, aparelhos e instrumen-
tos; aluguer de aparelhos de medição; aluguer de computadores; 
aluguer de aparelhos e instrumentos de laboratório; fornecimento 
de software; fornecimento de informações sobre fornecimento de 
software; disponibilização de programas de computador; forneci-
mento de informações sobre a disponibilização de programas infor-
máticos; fornecimento de software integrado para captura de ima-
gens de câmara digital e scanner, edição de imagens, processamen-
to de imagens, impressão de imagens, gravação de imagens em su-
portes de registo digital, incluindo CD-ROM; fornecimento de in-
formações sobre a disponibilização de software integrado para a 
captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de imagem, 
processamento de imagem, impressão de imagem, gravação de 
imagem em suportes de registo digital, incluindo CD-ROM; dispo-
nibilização de acesso temporário a software integrado não descar-
regável em linha para a captura de imagens de câmara digital e 
scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão 
de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, 
por exemplo, CD- ROM numa rede informática; disponibilização de 
acesso temporário a software integrado não descarregável em linha 
para captura de imagem de câmara digital e scanner, edição de 
imagem, processamento de imagem, impressão de imagem, grava-
ção de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-
ROM via redes mundiais de comunicações; fornecimento de infor-
mações relativas a software integrado descarregável e não descar-
regável em linha para captura de imagem de câmara digital e scan-
ner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de 
imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, por 
exemplo, CD-ROM numa rede informática; disponibilização de 
informações relativas a software integrado descarregável e não 
descarregável em linha para captura de imagem de câmara digital e 
scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão 
de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital, 
por exemplo, CD-ROM via redes mundiais de comunicações; dis-
ponibilização de acesso temporário a software não descarregável 
em linha numa rede informática; disponibilização de acesso tempo-
rário a software não descarregável em linha via redes mundiais de 
comunicação; fornecimento de informações relativas a software 
descarregável e não descarregável em linha numa rede informática;  
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 fornecimento de informações relativas a software descarregá-
vel e não descarregável em linha via redes mundiais de comu-
nicação; disponibilização de acesso temporário a programas 
de computador não descarregáveis em linha numa rede infor-
mática; disponibilização de acesso temporário a programas de 
computador não descarregáveis em linha via redes mundiais 
de comunicação; fornecimento de informações relativas a pro-
gramas de computador descarregáveis e não descarregáveis 
em linha numa rede informática; fornecimento de informações 
relativas a programas de computador descarregáveis e não 
descarregáveis em linha via redes mundiais de comunicação. 
Criação e manutenção de websites para terceiros; aluguer de 
servidores web; disponibilização de acesso temporário de 
software descarregável e não descarregável em linha para a 
criação design, organização, visualização e partilha de ima-
gens digitais, livros fotográficos e cartões de felicitações; alo-
jamento de web sites de terceiros; fornecimento de software 
não descarregável em linha para uso com álbuns de fotogra-
fias e vídeos, nomeadamente para armazenamento, partilha, 
edição, carregamento, descarregamento e impressão de foto-
grafias e vídeos; serviços em linha em relação à criação, parti-
lha e leitura de álbuns de fotografias e vídeos; fornecimento 
de software não descarregável para álbuns de fotografias e 
vídeo, nomeadamente armazenamento, partilha, edição, carre-
gamento, descarregamento e impressão de fotografias e fil-
mes. (Classe 43ª) Serviços de restauração (alimentação); alo-
jamento temporário. (Classe 44ª) Serviços médicos, serviços 
veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres huma-
nos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicul-
tura. (Classe 45ª) Serviços jurídicos; serviços de segurança 
para a protecção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais 
e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as ne-
cessidades dos indivíduos.  

Marca n.º 00002995/2016/ME/MS 

 
  

Retificação da marca n.º 00002995/2016/ME/MS - 

– em nome da requerente GLO-
BALLA CORPORACION EMPRESARIAL, S. A, de nacio-
nalidade Espanhol, publicado para efeito do pedido de registo 
no 8ºBPI na parte relativa a residência - Ctra. El Arenal a 
Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMA-
JOR (BALEARES) - Espanha 

Marca n.º 00003010/2015/ME/MP 

 

  
  

 Retificação da marca nº 00003010/2015/ME/MP - em nome 
do requerente PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., de nacio-
nalidade Suíça, com a residência em Quai Jeanrenaud 3, 2000 
Neuchatel, Suíça, publicado no 9º BPI, na parte relativa ao 
nome do Requerente. 
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Marca n. º 00003150/2016/ME/MS 
  

BANCO MAIS 

  

Retificação da marca n.º 00003150/2016/ME/MS - 
BANCO MAIS – em nome da requerente Banco Cofidis, 
S.A., de nacionalidade Portuguesa, com residência em Av. 
24 de Julho, nº 98 1200-870 Lisboa, Portugal, publicado para 
efeito do pedido no 9 BPI na parte relativa – ao Sinal nomina-
tiva da Marca – BANCO MAIS. 

Marca n.º 00003222/2016/ME/MP 

 

 
Retificação da marca nº 00003222/2016/ME/MP,               - 
em nome da requerente RAUCH Fruchtsäfte GmbH, de nacio-
nalidade Austríaca, com residência em Langgasse 1, 6830 
Rankweil, Áustria, publicada para efeito do pedido no 9º BPI, 
na parte relativa ao nome do requerente—RAUCH Fruchtsäf-
te GmbH, e lista dos produtos: Classe 29: Peixe, carne, aves e 
caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos 
e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; 
óleos e gorduras comestíveis; polpa de fruta; purês de frutas; 
concentrados de fruta; fruta em conserva; preparações à base 
de fruta; compotas de fruta; compota de maçã; purê de tomate, 
leite e produtos lácteos com café ou sabor a café. 
Classe 30: Café, chá, cacau e sucedâneos do café; bebidas à 
base de café; bebidas à base de chocolate; bebidas de café 
com leite; bebidas à base de café com leite; capuchino; mac-
chiato; latte-macchiató; café gelado; arroz; tapioca e sagú; fa-
rinhas e preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confei-
taria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; 
levedura e fermento em pó; sal; mostarda; vinagres, molhos 
(condimentos); especiarias; gelo; bebidas à base de chá; bebi-
da à base de chá; bebidas à base de chá e/ou água; bebidas à 
base de chá com aromas de frutos; coulis de frutas [molhos]. 
Classe 32: Cervejas; águas minerais e gasosas; bebidas sem 
álcool; bebidas de fruta e sumos de fruta; néctares; néctares de 
frutas, sem álcool; bebidas à base de néctares de fruta; bebidas 
de vegetais e sumos de vegetais; xaropes e outras preparações 
para bebidas ; bebidas energéticas; limonadas; bebidas sem 
álcool, Em especial com sabor a fruta; bebidas de frutos[ smo-
othies]; bebidas aromatizadas à base de água e/ou chá; sumo 
de coco; água de coco; sumo de tomate; bebidas não alcoóli-
cas à base de fruta; extratos de frutos sem álcool; concentrado 
de sumos de fruta; cocktails sem álcool; bebidas isotónicas; 
bebidas não alcoólicas com ingredientes de café ou sabor a 
café, bebidas energéticas com ingredientes de café ou sabor a 
café; mostos; aperitivos não-alcoólicos; bebidas não alcoóli-
cas constituídas por sumo de coco ou com sabor a sumo de 
coro ou sabor a coco; bebidas à base de soro de leite; bebidas 
não alcoólicas com aroma de chá; refrigerantes com aroma de 
café; refrigerantes com sabor a fruta; bebidas não alcoólicas, 
contendo fruta ou extractos de fruta; bebidas não alcoólicas 
com aroma de chá; refrigerantes com aroma de café; bebidas 
não alcoólicas, contendo chá ou extractos de chá ;bebidas não 
alcoólicas, contendo café ou extractos de café. 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

Código de Propriedade Industrial em vigor no País (Decreto - Lei nº 4/2007 de 20 de Agosto, I Série, Número 31), ou 

seja: 

 
 
1 – O pedido de registo de marca é feito em requerimento e redigido de forma adequada, dirigido ao Instituto 
de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, indicando: 
 

 O nome, firma ou denominação social do proprietário da marca, sua nacionalidade, profissão e lugar onde 

está estabelecido (fotocópia do B.I com publicação dos estatutos da sociedade, B.I. ou Passaporte do sócio-

gerente ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

 O produto, ou os produtos a que a marca se destina; 

Se for o caso, o país em que se tenha apresentado o primeiro pedido de registo da marca, a respectiva data  

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

 Exemplar da marca em papel, em duplicado, de modo a permitir a sua reprodução (registo electrónico em 

CD é preferível); 

 Procuração devidamente legalizada e reconhecida, a favor de quem requerer o registo, quando não for o 

próprio proprietário da marca ou um agente oficial da propriedade industrial, devidamente mandatado para 

tal; 

 Se for o caso, certificado de se ter requerido ou obtido o registo da marca no país de origem, no caso do 

requerente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

 Demonstrar através de documentos válidos se a marca é industrial ou comercial; 

 Indicar e demonstrar o produto ou os produtos a que a marca se destina a assinalar, de acordo com o Código 

da Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a Classi-

ficação Internacional das Marcas. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

AVERBAMENTOS 

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

 ALTERAÇÃO SINAL 
 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE 

MARCAS 

10ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

65 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca 
Reprodução do sinal da 

Marca 
Classes 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Al-Fakher for Tobacco Trading & 

Agencies Co. Ltd. Com domicílio em 
P.O. Box 911145 Amman 11191 
Jordan. 

PARA: Al-Fakher International Co. Com 

domicilio em P.O. Box 309, Ugland 
House, Grand Cayman, KY-11104, 
Cayman Islands. 

0000136/2007/ME/MP 

  

  

 
  

16 e  34 

 AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
DE: Southern Comfor t Proper ties 

Inc.  
       PARA: SAZERAC BRANDS, LLC, 

com domicílio em 10400 Linn Station 
Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 

40223, United States of América 

00000332/2007/ME/MP 

 

33 

 AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
DE: Southern Comfor t Proper ties 

Inc.  
PARA: SAZERAC BRANDS, LLC, 

com domicílio em 10400 Linn 
Station Road, Suite 300, Louis-

ville, Kentucky 40223, United 
States of America. 

00000333/2007/ME/MP 

  

  

SOUTHERN COMFORT 

  

33 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
 

DE: ÁGUAS DE MONDARIZ FU-
ENTE DEL VAL, S.L., espanho-

la, com sede na Avenida El Vai, 
s/n 36870 Mondariz 

(Pontevedra), Espanha  
PARA: PREMIUM MIX GROUP, 

S.L., espanhola, com sede em 

Córcega 272, entlo., 08008 Bar-
celona, Espanha. 

 00001128/2006/ME/MP  32 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
DE: SCC – Sociedade Central de 

Cervejas e Bebidas, S.A., com 
sede na Estrada da Alfarrobeira, 

2625-244 Vialonga, Portugal 
  

PARA: SCHWEPPES INTERNA-
TIONAL LIMITED, com sede 
em 7 Albemarle Street, London 

W1S 4HQ, United Kingdom. 

00001391/2008/ME/MP JOI 32 

 AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
DE: COCA-COLA COMPANY, com 

sede em One Coca-Cola Plaza, 
Atlanta, Georgia 30313, Estados 

Unidos da América 
PARA: MONSTER BEVERAGES 

COMPANY, COM DOMICILIO 
EM 1 MONSTER WAY, CORO-
NA, CALIFORNIA 92879, 

UNITED STATES OF AMERI-
CA. 

00001616/2011/ME/MP 

 

32 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Reprodução do sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 

  
DE: MONSTER BEVERAGES 

COMPANY, COM DOMICILIO 

EM 1 MONSTER WAY, CORO-

NA, CALIFORNIA 92879, UNIT-
ED STATES OF AMERICA. 

  

PARA: ENERGY BEVERAGES LLC, 
COM DOMICILIO EM 1 MON-

STER WAY, CORONA, CALI-

FORNIA 92879, UNITED 

STATES OF AMERICA 

00001616/2011/ME/MP 

 

32 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

  
DE: The Coca-Cola Company, com 

sede em One Coca-Cola Plaza, 

Atlanta, Georgia 30313, Estados 

Unidos da América 
. 

PARA: MONSTER BEVERAGES 

COMPANY, com sede em 1 Mon-
ster Way, Corona, California 

92879, United States Of America. 

  

 00001775/2011/ME/MP  

  

  

  

32 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

  
DE: MONSTER BEVERAGES 

COMPANY, com sede em 1 Mon-

ster Way, Corona, California 

92879, United States Of America. 
  

PARA: ENERGY BEVERAGES 

LLC, com sede em 2390 Anselmo 
Prive, Corona, CA 92879, United 

States Of America. 

  00001775/2011/ME/MP  

  

  

  

32 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: MONSTER BEVERAGES COM-

PANY; 

  
PARA: ENERGY BEVERAGES LLC, 

COM DOMICILIO EM 1 MON-

STER WAY, CORONA, CALI-
FORNIA 92879, UNITED 

STATES OF AMERICA. 

00001777/2011/ME/MP 

 

32 

  

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: COCA-COLA COMPANY; 

  

PARA: MONSTER BEVERAGES 
COMPANY, COM DOMICILIO 

EM 1 MONSTER WAY, CORO-

NA, CALIFORNIA 92879, UNIT-
ED STATES OF AMERICA. 

00001777/2011/ME/MP 

 

32 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Reprodução do sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

  
DE: Cowbell Internacional 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: Ebene Junction, Rue 
de Ia Démecratie, Ebène, ilhas 

Maurícias. 

  

00001855/2012/ME/MP 

  

 ONJA 

  

 29,30 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

  
DE: Cowbell Internacional 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: Ebene Junction, Rue 
de Ia Démecratie, Ebène, ilhas 

Maurícias. 

  

00001856/2012/ME/MP    29 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: Cowbell Internacional 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: Ebene Junction, Rue 
de Ia Démecratie, Ebène, ilhas Mau-
rícias. 

00001858/2012/ME/MP 
  

LOYA 

  

  

29 

  
AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

DE: FINLANDIA VODKA WORDWIDE 
LTD, com domicílio em Porkkalan-
katu 24, 00180 Helsinki Finland. 
  

PARA: BROWN-FORMAN FINLAND 
LTD, com domicílio em Porkkalan-
katu 24, 00180 Helsinki Finland. 

00001876/2012/ME/MP 

  

  

FINLANDIA 

  

33 

AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 
  

DE: São Paulo Alpergatas S.A. com sede 
em: Rua funchal, 160, Vila Olímpia, 
São Paulo, SP, Brasil 
  

PARA: Alpargatas S.A. com sede em: 
Avenida Doutor Cardoso De Melo, 
1336, 14.º Andar, Vila Olimpia, São 
Paulo - SP, Brasil, 04.548-004. 

00002798/2008/ME/MP HAVAIANAS 14, 24 

  
AVERBAMENTO TRANSMISSÃO: 

DE: Southern Comfort Properties Inc. 
  

PARA: SAZERAC BRANDS, LLC, 
com domicílio em 10400 Linn 

Station Road, Suite 300, Louis-
ville, Kentucky 40223, United 
States of America. 

  

  

00002813/2015/ME/MP 

  

 

  
33 
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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 DO NOME 
DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 

Para: ALPARGATAS S.A. 

  

000097/2006/ME/MP HAVAIANAS 18 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DO NOME 
DO TITULAR: 
  

DE: HOTEL PESTANA TRÓPICO 
  

PARA: Sociedade Empreendimentos Turístico, 
S.A., 

0000607/2008/MN/MS 

 

36, 39, 41, 43 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DO NOME 
DO TITULAR: 
  
  

DE: HOTEL PESTANA TRÓPICO 
  

PARA: Sociedade Empreendimentos Turístico, 
S.A., 

0000608/2008/MN/MS 

 

36, 39, 41, 43 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DO NO-
ME DO TITULAR: 
  
  

DE: HOTEL PESTANA TRÓPICO 
  

PARA: Sociedade Empreendimentos Tu-
rístico, S.A., 
  

0000609/2008/MN/MS 

 

36, 39, 41, 43 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO 
NOME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SHERATON INTERNACIONAL, 

INC. 

Para: SHERATON INTERNATION-

AL IP LLC. 

0000662/2008/ME/MS THE LUXURY COLLECTION 36, 43 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO 
NOME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SHERATON INTERNACIONAL, 

INC. 

Para: SHERATON INTERNATION-

AL IP LLC. 

  

0000664/2008/ME/MS 
 

  36, 43 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DO NOME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 

Para: ALPARGATAS S.A. 00001265/2008/ME/MP 

  

  

HAVAIANAS 

  

18 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NOME 
DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: H.J. Heinz Company 

Para: H.J. HEINZ Company Brands, 

LLC 

00001394/2011/ME/MP 
  

HEINZ 5,29,30,31,32 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NOME 
DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: H.J. Heinz Company 

Para: H.J. HEINZ Company Brands, 

LLC 

  

00001988/2012/ME/MP 
 

05,29,30,32 

  
  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO NOME 
DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: H.J. Heinz Company 

Para: H.J. HEINZ Company Brands, 

LLC 

00001991/2012/ME/MP  05,29,30,32 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DO NOME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SÃO PAULO ALPARGATAS S.A. 

Para: ALPARGATAS S.A. 

00002302/2008/ME/MP  25, 28 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA 
IDENTIDADE DO TITULAR: 
  
  

DE: BAYER MATERI-
ALSCIENCE AKTIENGESELL-
SCHAFT 
  

PARA: COVENTRO DEUTSCH-
LAND AG 

  

00002795/2015/ME/MP&S  01, 17, 19, 40, 42 

  
   AVERBAMENTO DE MUDANÇA 
DO NOME DO TITULAR: 
  
  

DE: BAYER MATERIALSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
  

PARA: COVENTRO DEUTSCHLAND 

AG 
  
  

00002796/2015/ME/MP&S 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DO 
NOME DO TITULAR: 
  
  

DE: BAYER MATERIALSCIENCE 
AKTIENGESELLSCHAFT 
  

PARA: COVENTRO DEUTSCH-
LAND AG 

  

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

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO 
DO NOME DO TITULAR DA MARCA: 
  

DE: SÃO PAULO ALPARGATAS 

S.A. 

Para: ALPARGATAS S.A. 

  

00002805/2009/ME/MP 

  

 

  

25,28 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DOS  
PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO DO SINAL 
ELEMENTOS NEGLIGENCIADOS 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º  Marca Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO 
SINAL: 
 
 

DE:  

       
PARA:  

  
00002414/2014/MN/MP 

03 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DOS  
PEDIDOS 

 ALTERAÇÃO ENDEREÇO/MORADA 

10ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º  Marca 

 
Reprodução do sinal da  

Marca 
 

Classes 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MO-
RADA DO TITULAR: 
  

DE: RUA URUSSI Nº300, SÃO PAULO, 
SÃO PAULO 04542, BRASIL 

  
PARA: AVENIDA DOUTOR CARDOSO 

DE MELO, 1336, 14.º ANDAR, VILA 
OLIMPIA, SÃO PAULO - SP, BRASIL, 
04.548-004 

  

00000097/2006/ME/MP HAVAIANAS 18 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE MO-
RADA: 
  

DE: 12-1, Yarakucho 1-Chome, Chiyoda-

Ku, Tokyo, Japan; 
PARA: 2-15-3, Konan, Minato-Ku, Tokyo, 

Japan 

00001228/2010/ME/MP 

 

09 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MO-
RADA DO TITULAR: 
  

DE: RUA FUNCHAL, 160, VILA OLÍM-
PIA, SÃO PAULO, SP 04551-903, 
BRASIL 

  
  

PARA: AVENIDA DOUTOR CARDOSO 
DE MELO, 1336, 14.º ANDAR, VILA 
OLIMPIA, SÃO PAULO - SP, BRASIL, 
04.548-004 

   

00001265/2008/ME/MP 

  

HAVAIANAS 18 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ENDERE-
ÇO: 
  

DE: 600 NORTH U.S. HIGHWAY 45, LI-

BERTYVILLE, IL 60048, ESTADOS UNI-
DOS DA AMÉRICA. 

  
  

PARA: 222W. MERCHANDISE MART PLA-

ZA, SUITE 1800, CHICAGO, IL 60654, 
USA 

 

 

00001384/2007/ME/MP&S 

 

  

09, 37, 38, 42 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO ENDERE-

ÇO: 
  

DE: 600 NORTH U.S. HIGHWAY 45, LI-
BERTYVILLE, IL 60048, ESTADOS UNI-

DOS DA AMÉRICA. 
  
  

PARA: 222W. MERCHANDISE MART PLA-
ZA, SUITE 1800, CHICAGO, IL 60654, 

USA 

  

 

 

00001385/2007/ME/MP&S 
 MOTOROLA 

 
 
 
 
 
09, 37, 38, 42 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º  Marca 

 
Reprodução do sinal da  

Marca 
 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DO 
ENDEREÇO: 
  

DE: 600 NORTH U.S. HIGHWAY 45, 
LIBERTYVILLE, IL 60048, ESTA-

DOS UNIDOS DA AMÉRICA. 
  

PARA: 222W. MERCHANDISE 

MART PLAZA, SUITE 1800, CHI-
CAGO, IL 60654, USA 

00001386/2007/ME/MP&S 

 

09, 37, 38, 
42  

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA 
MORADA DO TITULAR: 
  

DE: 1 MONSTER WAY, CORONA, 
CALIFORNIA 92879, UNITED 

STATES OF AMERICA. 
  

PARA: 2390 Anselmo Drive, Corona, 

CA 92879, United States of Ameri-
ca 

00001616/2011/ME/MP  

  

 

 

32 

  

  

 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA 

ENDEREÇO: 
DE: 1 Monster Way, Corona, California 

92879, United States Of America 
  

PARA: 2390 Anselmo Prive, Corona, 
CA 92879, United States 

  

00001775/2011/ME/MP 

 

32 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA ENDEREÇO: 
  

DE: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japão. 
  

PARA: 2-15-3, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

00001954/2012/ME/MP 
 

09 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA ENDEREÇO: 
  

DE: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-Ku, Tokyo, 

Japan 

        PARA: 2-15-3, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

00001967/2012/ME/MP 

 

09, 18,37,41 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA ENDEREÇO: 
  

DE: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japão. 

  
PARA: 2-15-3, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

  
 

00001970/2012/ME/MP  09 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º  Marca 

 
Reprodução do sinal da  

Marca 
 

Classes 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA 
DO TITULAR: 
  

DE: Rua Funchal, 160, Vila Olimpia, são Paulo, SP 
04551-903, Brasil 

PARA: AVENIDA DOUTOR CARDOSO DE ME-
LO. 1336. 14.° ANDAR. VILA OLÍMPIA. SÃO 
PAULO - SP. BRASIL. 04.548-004 

  

00002302/2008/ME/MP  25,28 

 AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE MORADA: 
  

DE: 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japão. 

PARA: 2-15-3, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

00002497/2014/ME/MP&S 

 

5, 10, 35, 44. 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA 
DO TITULAR: 
  

DE: Rua funchal, 160, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 
Brasil 
  

PARA: Avenida Doutor Cardoso De Melo, 1336, 14.º 
Andar, Vila Olimpia, São Paulo - SP, Brasil, 
04.548-004. 

00002798/2008/ME/MP  HAVAIANAS 14, 24 

  
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA 
DO TITULAR: 
  

DE: RUA FUNCHAL, 160, VILA OLÍMPIA, SÃO 
PAULO, SP 04551-903, BRASIL 

  
  

PARA: AVENIDA DOUTOR CARDOSO DE ME-
LO, 1336, 14.º ANDAR, VILA OLIMPIA, SÃO 
PAULO - SP, BRASIL, 04.548-004 

00002805/2009/ME/MP 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

25,28, 
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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

10ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CONCESSÃO DE  TÍTULOS  
DE REGISTO 

4 
 

CONCESSÃO DE TÍTULOS DE REGISTO  
 
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  

10ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

CONCESSÃO TÍTULOS  

 MARCAS  

10ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

C
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n
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ão
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e 
T
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N.º Pedido: 00001857/2012/ME/MP 

Marca:AMILA  

Classe: 32 

Titular: Promasidor  IP Holdings Limited  

 

Data do pedido: 30/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

País de Origem: Panamá  

  
 
 

AMILA 
 
 
 
 

N.º Pedido: 00001854/2012/ME/MP 

Marca: Próma  

Classe: 29 

Titular: Promasidor  IP Holdings Limited  

 

Data do pedido: 30/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

País de Origem: Panamá  

 

 
 
  

N.º Pedido: 00001855/2012/ME/MP 

Marca: ONJA 

Classe: 29, 30 

Titular: Promasidor  IP Holdings Limi-

ted 

 

Data do pedido: 30/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

País de Origem: Panamá  

ONJA 

N.º Pedido: 00001687/2011/ME/MP 

Marca: DAMATTA 

Classe: 29 

Titular: DILOP - PRODUTOS ALI-

MENTARES, S.A. 

Data do pedido: 21/09/2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10/09/2013 

País de Origem: Portugal 

 
 
 

 
 
 

N.º Pedido: 00001856/2012/ME/MP 

Marca: COWBELL  

Classe: 29 

Titular: Promasidor  IP Holdings Limited  

 

Data do pedido: 30/05/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

País de Origem: Panamá  

 
 
 
 

DAMATTA 
 
 
 

N.º Pedido: 0000868/2006/ME/MP 

Marca: PACIFICO 

Classe: 32 

Titular: MODELO BRANDS DEL 

PACÍFICO, S. DE R.L. DE CV. 

Data do pedido: 05/02/2007 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 26/02/2016 

País de Origem: México 

DILOP 

N.º Pedido: 0000170/2006/ME/MP 

Marca: DILOP  

Classe: 29 

Titular: DILOP - Produtos Alimentares, 

S.A. 

Data do pedido: 06/10/2006 

Publicação: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 09/12/2016 

País de Origem: Portugal 

PACIFICO 

N.º Pedido: 00001144/2008/ME/MP 

Marca: Red Bull 

Classe: 32 

 

Titular: RED BULL GmbH 

Data do pedido: 22/07/2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03/09/2013 

País de Origem: Áustr ia  

10ºBPI
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N.º Pedido: 00002336/2010/ME/MS 

Marca: ESPAÇOS (MISTA) 

Classe: 35, 37 

Titular: ESPAÇOS E PUBLICIDADE, 

LDA.  

Data do pedido: 19/02/2010 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11/11/2016 

País de Origem: Angola 

 
 
 
 
 
 

MACRON 
 
 

N.º Pedido: 00002244/2013/ME/MP 

Marca: MACRON 

Classe: 25 

Titular: MACRON S.p.A 

 

Data do pedido: 23/10/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08/06/2016 

País de Origem: Itália 

 
 
 
 
 

 
 

N.º Pedido: 00002210/2013/ME/MP 

Marca: BIC (Nominativa) 

Classe: 08, 16, 34 

Titular: Societe BIC 

 

Data do pedido: 09/09/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07/02/2017 

País de Origem: França 

 

N.º Pedido: 00002209/2013/ME/MP 

Marca: BIC (MISTA) 

Classe: 08, 16, 34 

Titular: Societe BIC 

 

Data do pedido: 09/09/ 2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07/02/2017 

País de Origem: França 

BIC 

N.º Pedido: 00001953/2012/ME/MP 

Marca: ZENTIVA 

Classe: 05, 10 

Titular: Zentiva Group, a.s. 

 

Data do pedido: 13/09/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 22/11/2016 

País de Origem: República Checa 

 
 
 
 
 
 

ZENTIVA 
 

 

 

N.º Pedido: 00002139/2013/ME/MP 

Marca: SIVAL  

Classe: 19 

Titular: SIVAL - GESSOS ESPECIAIS, 

LDA. 

Data do pedido: 11/04/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 26/01/2017 

País de Origem: Portugal 

 
 

 
 

N.º Pedido: 00001914/2012/ME/MP 

Marca: Red Bull 

Classe: 09 

Titular: Red Bull GmbH  

 

Data do pedido: 12/07/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07/02/2017 

País de Origem: Áustr ia 

 

N.º Pedido: 00001923/2012/ME/MP 

Marca: SUNDEK 

Classe: 25 

Titular: Sundek, LLC. 

Data do pedido: 24/07/2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 28/10/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 
América 

 
 
 
 

SUNDEK 
 
 
 

10ºBPI
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N.º Pedido: 00002497/2014/ME/MP&S 

Marca: Nikon 

Classe: 5, 10, 35, 44 

Titular: NIKON CORPORATION 

 

Data do pedido: 14/08/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24/03/2017 

País de Origem: J apão 

 

N.º Pedido: 00002501/2014/ME/MP&S 

Marca: DATSUN 

Classe: 36, 37 

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHI-

KI KAISHA (NISSAN MOTOR CO., 

LTD.) 

Data do pedido: 15/09/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 25/03/2017 

País de Origem: Japão 

DATSUN 

N.º Pedido: 00002485/2014/ME/MP 

Marca: Cacaolat (MISTA) 

Classe: 29, 30 

Titular: GRUPO CACAOLAT, S.L. 

 

Data do pedido: 14/07/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 27/01/2017 

País de Origem: Espanha 

 
 
 

 
 

N.º Pedido: 00002452/2014/MN/MP 

Marca: Expressos das Ilhas 

Classe: 16 

Titular: MEDIA COMUNICAÇÕES 

S.A. 

Data do pedido: 20/05/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/11/2016 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 

 
 

N.º Pedido: 00002521/2014/ME/MP&MS 

Marca: DATSUN (MISTA) 

Classe: 36, 37 

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA 

Data do pedido: 25/08/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24/03/2017 

País de Origem: Japão 

 

N.º Pedido: 00002498/2014/ME/MP&S 

Marca: DELOITTE 

Classe: 09, 35, 36, 41, 42, 45 

Titular: DELOITTE TOUCHE 

TOHMATSU. 

Data do pedido: 08/09/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 24/03/2017 

País de Origem: Suíça 

 
 
 
 

DELOITTE 

N.º Pedido: 00002453/2014/ME/MP&S 

Marca: (FIGRATIVA) 

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

Titular: EADS DEUTSCHLAND 
GMBH e ASTRIUM B.V. 

 
Data do pedido: 22/05/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 22/11/2016 

País de Origem: Holanda 

 
 

 

N.º Pedido: 00002439/2014/ME/MP&S 

Marca: CIPLA 

Classe: 3,5,9,10,35,44 

Titular: CIPLA LIMITED 

 

Data do pedido: 11/04/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 26/10/2016 

País de Origem: Índia 

 

CIPLA 

 

10ºBPI
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N.º Pedido: 00002712/2015/ME/MP 

Marca: OPORTUNA 

Classe: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH 

Data do pedido: 11/03/2015 

Publicação: 4ºBPI 

Data de Concessão: 28/02/2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 

 
 
 

N.º Pedido: 00002691/2015/ME/MP 

Marca: A. ABSOLUT 1879 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 

AKTIEBOLAG 

Data do pedido: 17/02/2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 28/02/2017 

País de Origem: Suécia 

 
 
 
 
 

OPORTUNA 
 
 
 

 

N.º Pedido: 00002646/2015/ME/MP 

Marca: KICKS 

Classe: 12 

Titular: NISSAN J IDOSHA KA-

BUSHIKI KAISHA 

Data do pedido: 14/01/2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 10/02/2017 

País de Origem: Japão 

DRUM MAJOR 

N.º Pedido: 00002618/2014/ME/MP 

Marca: DRUM MAJOR 

Classe: 33 

Titular: Inver  House Distilles Limited  

 

Data do pedido: 10/12/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 01/02/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 
 

KICKS 
 

 

N.º Pedido: 00002580/2014/ME/MS 

Marca: PKF 

Classe: 35, 36, 41, 42 

Titular: PKF TRADE MARK LIMITED. 

 

Data do pedido: 30/09/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16/01/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Pedido: 00002583/2014/ME/MP&S 

Marca: LEXUS 

Classe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 
Titular: TOYOTA J IDOSHA KA-
BUSHIKI KAISHA (TOYOTA MO-
TOR CORPORATION) 
 
Data do pedido: 02/12/2014 
Publicação: 4º BPI 
Data de Concessão: 16/01/2017 

País de Origem: Japão 

 
 
 
 

LEXUS 

N.º Pedido: 00002565/2014/ME/MP 

Marca: MABEL 

Classe: 30 

Titular: CIPA INDUSTRIA DE PRO-

DUTOS ALIMEN-TARES LTDA. 

Data do pedido: 10/12/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 12/01/2017 

País de Origem: Brasil 

MABEL 

N.º Pedido: 00002575/2014/ME/MP 

Marca: (FIGURATIVA) 

Classe: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL 

PROPERTY GMBH. 

Data do pedido: 26/09/2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16/01/2017 

País de Origem: Alemanha 

 

10ºBPI
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N.º Pedido: 00002771/2015/ME/MP 

Marca: PUMA & JUMPING PUMA 

DEVICE 

Classe: 14 

Titular: PUMA SE 

Data do pedido: 13/05/2015 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 15/03/ 2017 

País de Origem: Alemanha  

N.º Pedido: 00002798/2008/ME/MP 

Marca: HAVAIANAS 

Classe: 14 e 24 

Titular: ALPARGATAS S.A 

 

Data do pedido: 29/10/2008 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 24/03/2016 

País de Origem: Brasil 

HAVAIANAS 

N.º Pedido: 00002745/2015/ME/MP 

Marca: EMBASSY (MISTA) 

Classe: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TOBAC-

CO (BRANDS) LIMITED 

Data do pedido: 23/04/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 

 
 
 

 

N.º Pedido: 00002762/2015/ME/MP 

Marca: DUNHILL (MISTA) 

Classe: 34 

Titular: Dunhill Tobacco of London 

Limited 

Data do pedido: 25/05/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 

N.º Pedido: 00002735/2015/ME/MP 

Marca: JOHN PLAYER SPECIAL JPS  

Classe: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TO-

BACCO (BRANDS) LIMITED 

Data do pedido:19/03/2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2017 

País de Origem: Reino Unido 

 
 
 

 
 

N.º Pedido: 00002737/2015/ME/MP 

Marca: VICEROY 

Classe: 34 

Titular: Br itish American Tobacco 

(Brands) Inc. 

Data do pedido: 17/03/2015 

Publicação: 5ºBPI 

Data de Concessão: 24/03/2017 

País de Origem: Estados Unidos da América  

 
 

 

N.º Pedido: 00002792/2015ME/MP 

Marca: GOOD GIRL  

Classe: 03 

Titular: Carolina Herrera Ltd. 

Data do pedido: 10/06/2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11/11/2016 

País de Origem: Estados Unidos da 
América 

GOOD GIRL 

N.º Pedido: 00002753/2015/MN/MP 

Marca: ORCA (MISTA) 

Classe: 04, 08, 11, 20, 21, 24, 27, 28 

Titular: ORCA CV, LDA. 

 

Data do pedido: 30/04/2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 07/02/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 

10ºBPI
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N.º Pedido: 00003078/2016/MN/MP 

Marca: AG ADELGLÓRIA 

Classe: 7,9,16,20 

Titular: Adelina Tavares Fernandes 

Glória 

Data do pedido: 04/04/2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 15/12/2016 

País de Origem: Cabo Verde 

 

N.º Pedido: 00003241/2016/MN/MS 

Marca: HIP HOP DAY (NOME) 

Classe: 41 

Titular: Nelson Júlio Alves Monteiro 

 

Data do pedido: 17/10/2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 14/03/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 

N.º Pedido: 00003041/2016/MN/MP 
Marca: SULADA  

Classe: 14, 22, 28, 29 e 33 

Titular: Cooperativa Sulada  

 

Data do pedido: 10/03/2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 22/03/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

N.º Pedido: 00003045/2016/MN/MP 

Marca: Raízes (MISTA) 

Classe: 03 

Titular: Cooperativa Sulada  

 

Data do pedido: 10/03/2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 22/03/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 

N.º Pedido: 00002948/2015/MN/MP 

Marca: Aloe Vera (MISTA) 

Classe: 03 

Titular: A Casa do Gelo, Lda. 

 

Data do pedido: 07/12/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 22/02/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 
 

 

N.º Pedido: 00002939/2015/MN/MP 

Marca: PUROGELO (MISTA) 

Classe: 30 

Titular: A Casa do Gelo, Lda. 

 

Data do pedido: 07/12/2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 22/02/2017 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 
 
 
 
 

 

N.º Pedido: 00002802/2009/ME/MP 

Marca: Soleil 

Classe: 3,5,8 

Titular: SOCIETE BIC  

 

Data do pedido: 16/02/2009 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 07/02/2017 

País de Origem: França 

 

10ºBPI
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CONCESSÃO TÍTULOS  

 LOGÓTIPOS 
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N.º Pedido: 00003052/2016 

Logótipo: SULADA  

 

Titular: Cooperativa Sulada  

 

Data do pedido: 11/03/2016 

Publicação: 8º BPI  

Data de Concessão: 22/03/2017 

Pais de Origem: Cabo Verde  

 

10ºBPI
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RETIFICAÇÃO TÍTULOS  

 MARCAS 

10ºBPI
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DAVIDOFF 
  

Retificação da marca nº  00001093/2006/ME/MP  
publicada no 9º  BPI - Boletim de propriedade Intelec-
tual, para concessão de título, na parte relativa as clas-
ses: 03; 09; 14; 16; 18; 25; 30 & 33. 

  

CONTI COLA 
  

Retificação da marca nº 00001675/2011/ME/MP – 
CONTI COLA publicada no 9º Boletim de propr ie-
dade Intelectual – BPI, para concessão de título, na 
parte relativa ao Nome do Titular da referida marca. 
Ao invés de CASA DI CONTI LTD, deveria ser CA-
SA DI CONTI LTDA. 

 

Retificação da marca nº  00001751/2011/ME/MP pu-
blicada no 8º  BPI - Boletim de Propriedade Intelectu-
al, para concessão de título, na parte relativa ao nome 
do titular -  Kabushiki Kaisha Pilot Corporation 
(also trading as Pilot Corporation). 

10ºBPI
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PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

10ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0288  

AFRO LDA. 

 

 

CHANNEL VIBE 

 

 

Projeto  

papel  

20/04/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0294  

ACOUNT-INFORMÁTICA E GES-

TÃO UNIPESSOAL, LDA. 

 

Cargo Manifesto  

 

Software / Programa de computador 

CD 

11/08/2016 

 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0304  

PAPA SIDY DIOP  

 

PROJECTO DE PARQUE E PECUA-

RIA DE CROCODILO EM CABO 

VERDE  

 

PROJECTO 

Papel 

07/10/2016 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0289 

Natalina de Fátima Delgado da Graça 

 

 

Fecho os olhos para amar 

 

 

Poesia 

Papel 

22/02/2016 

 D
ir

ei
to

s 
d
e 

A
u
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0306 

OTILIO GARCIA  

TRISTEZA NA NHA CORAÇAM  

 

MÚSICA  

 

Papel 

 

29/11/2016 

0307  

Dileina Maria Melo Fortes  

 

BIBINA  

 

CONTO INFANTIL 

Papel  

28/11/2016  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0286  

REDE RECORD DE TELEVISÃO – 

CABO VERDE, S.A. 

Escola do Amor Responde 

 

Programa televisivo 

 

CD 

06/05/2016 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0287  

Otílio Garcia 

 

Musicas 

 

Musica 

papel 

01/03/2016 

 

10ºBPI
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0311  

REDE RECORD DE TELEVISAO - 

CABO VERDE, SA 

 

Ponto de Vista 

Projeto Programa televisivo   

Papel 

 

08/11/16 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0310 

ANALINA RAMOS ROCHA 

PAS 

 

Poesia 

Papel 

 

28/10/16 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0309 

PARALLAX PRODUÇÕES, LDA 

 

SUKURU 

 

Guião cinematográfico 

Papel 

05-12-2016 

 0308  

Otílio Garcia  

Maldadi s’stâ cabá cú Mundu 

 

Música (Morna/Coladeira) 

Papel 

 

29/11/2016 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

D
ir
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to

s 
d

e 
A

u
to

r 

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 

0313 

Ministério da Cultura e Industria Criati-

va - Gabinete do Ministro 

Festival Literário 

 

Projeto 

Papel 

10/11/16 

 

00312  

EDMILSON CARLOS FERNANDES 

SILVA FURTADO 

Mamá  

 

Música  

Papel 

10/11/16 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0314 

OTILIO GARCIA 

 

Eu Sou Benfica, Tu ês Porto, ele é Sporting  

 

Música 

Papel 

29/11/16 

0315 

OTILIO GARCIA 

 

Cadêra Nha Sogra  

 

Música  

Papel  

29/11/16  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0316 

HILÁRIO JESUS SOARES SILVA  

 

Boas Palavras  

Álbum de Música  
 

Papel  

29/11/16  

0318  

JOAO PEREIRA CORREIA FURTA-

DO  

Contos Recontados  

 

Contos e Poemas  

Papel  

04/01/17  

10ºBPI
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 0322  

HÉLIO BATALHA GOMES DA ROSA  

 

KARTA DE ALFORIA  

 

Música  

CD e Papel  

 

16-01-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 0321  

MARCOS EVANGELISTA MARTINS 

COSTA VAZ  

Olhar na Realidade  

 

Poemas/poesias  

CD  

 

23-12-2016  

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 

0320  

JOAO PEREIRA CORREIA FURTADO  

 

Poemas ao Amanhecer  

 

Poemas  

Papel  

04/01/17  

 0319  

JOAO PEREIRA CORREIA FURTADO  

 

Contos Encomendados  

 

Contos  

Papel  

 

04/01/17  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 
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Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 0324  

MEISSA FALL CASTRO  

AFRICA GROUP SABAR  

 

DANÇA  

USB 

 

09-02-2017 

 0323  

Hamadu Ali Buaró – Moss Fino  

Refugiados  

 

Álbum Musical  

 

CD/DVD  

06/03/17  

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 

 0326 

MÁRIO CONCEIÇÃO FÁTIMA VAZ 

ALMEIDA  

7 ½ 

 
Filme 

DVD 

 

29/08/2016 

 0325 

João Pereira Correia Furtado  

Aguarela Africana  

 

Livro 

 

Papel 

12/08/2016 

10ºBPI
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0327  

Carmelinda Gonçalves Abu-Raya, Vera Lúcia 

Mascarenhas Gomes Martins 

Bouket Kriolo - Noivas made in Cabo Verde  

 

Projecto 

Papel 

 

16-03-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

 0332 

REDE RECORD DE TELEVISAO - CA-

BO VERDE, SA  

Terra Cabo Verde  

 

Programa de Televisão - Audiovisual  

DVD/ Papel  

 

27/03/17  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0331  

CULTUR - CULTURA. TURISMO. EDU-

CAÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA  

RCI - REDE DE CENTROS INTERPRETA-

TIVOS DE CABO VERDE  

Projecto 

Papel  

 

29/03/2017 

Publicação Número  

AUTOR 

Titular dos Direitos 

de Autor:  

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0330  

António Correia e Silva, Zelinda Cohen  

SANDYMAR - EVENTOS & TURIS-

MO.SA 

 

CABO VERDE O DESPESTAR DE 

DARWIN 

Livro 

Papel 

27/03/2017 

0329  

REDE RECORD DE TELEVISAO - CABO 

VERDE, S.A  

Saúde e Benefícios  

 

Programa Televisivo  

Papel e DVD  

 

27/03/2017  

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 

0328  

REDE RECORD DE TELEVISAO - 

CABO VERDE, S.A 

Malas Prontas 

 

Programa Televisivo 

Papel e DVD  

 

27/03/2017 

 

 0334 

REDE RECORD DE TELEVISAO - CA-

BO VERDE, SA  

Como Fazer  

 

Programa de Televisão - Audiovisual  

DVD/ Papel  

 

27/03/17  

0333 

REDE RECORD DE TELEVISAO - CABO 

VERDE, SA  

 

Mitos ou Verdades  

 

Programa de Televisão - Audiovisual  

DVD/ Papel  

 

27/03/17  

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 

10ºBPI
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0335 

Rui Alex Martins Alves Ribeiro  

 

Totoloto Ku Joker  

 

Música  

CD  

 

28/03/17  

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 

0336 

CULTUR - CULTURA. TURISMO. 

EDUCAÇÃO, SOCIEDADE UNIPES-

SOAL, LDA  

CINT- CENTRO INTERPRETATIVO 

DE CABO VERDE  

 

PROJECTO  

Papel  

29/03/17  

10ºBPI


