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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. 

13ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ÍNDICE 

 
NOTA DE ABERTURA…………………………………………………………………...2 

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

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

PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA………………….……………………….8 

RETIFICAÇÃO DE PEDIDOS………….…....…………………………………………27 

AVERBAMENTOS....……………………………………………….………………..…..30 

TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE……………..………………………….31 

MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR………………………….33 

ALTERAÇÃO DE CLASSE………………………….………………………….35 

PEDIDOS DE PATENTE………………….…………….……………………………….37 

TÍTULOS DE CONCESSÃO….………………..……….……………………………….40 

            TÍTULOS MARCAS…………………………………………………..……….....41 

            RETIFICAÇÃO TÍTULOS MARCAS………………………………….50 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS….........52 

 

13ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NOTA INTRODUTÓRIA 

Caros utentes 

 

Findo o ano 2017, retomamos, com o mesmo afinco e determinação, o ano económico de 2018. Com novas perspetivas, novos horizontes e novas 

esperanças, convictos de que, a Propriedade Intelectual continuará a ser uma matéria de extrema importância para a competitividade das nossas 

empresas e do país, de uma forma geral. 

 

O ano 2017 não foi de todo mau. Cumprimos, de uma forma geral, os nossos objetivos. Os compromissos assumidos foram, na sua maioria cum-

pridos. Dos quatro BPI´s assumidos, quatro foram publicados. É nosso propósito, continuar na mesma linha de atuação, cumprindo com o compro-

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

 

A PI ganhou novas dinâmicas e cremos que o IGQPI esteve à altura das expetativas dos seus utentes, muito embora reconheçamos que é sempre 

possível melhorar, cada vez mais, a nossa capacidade de resposta. Aprimoramos alguns processos, outros estão em fase de melhorias, devendo 

concluir este exercício com a certificação do Instituto na ISO 9001/2015.  

 

Apesar dos constrangimentos que ainda enfrentamos com o sistema SIGePI – Sistema Integrado de Gestão da Propriedade Intelectual, o que é 

normal quando se desenha um sistema informático de raiz, cremos que as melhorias são evidentes, quer em termos de celeridade dos processos, 

quer em termos de segurança física e eletrónica dos mesmos. Por outro lado, começamos a sentir o gosto e a ansiedade pela aceleração dos proces-

sos “on-line”, que constitui, na verdade, o culminar do processo de informatização dos procedimentos no domínio do registo e proteção dos ativos 

da PI. Feito isto, pensamos que teremos dado um passo gigante, em prol da eficiência e eficácia do serviço de PI em Cabo Verde.  

 

Iniciamos o ano 2018 com novas perspetivas, com novas esperanças e nova dinâmica. Esperamos que a dinâmica conhecida durante o ano 2017 

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 Insti-

tuto vem desempenhando, na defesa dos interesses e na competitividade das nossas empresas e dos nossos criadores. 

 

Continuamos o processo de revisão do Código de Propriedade Industrial, fazendo fé que durante o 1º semestre de 2018 o processo esteja concluído, 

o que irá permitir uma melhor qualidade do serviço prestado e sobretudo, uma melhor integração e interação com os procedimentos internacionais 

na matéria. 

A cooperação institucional com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas decorre normalmente, através da concretização de atividades 

conjuntas. O mesmo se pode dizer relativamente à cooperação internacional, especialmente com a OMPI. 

 

Assim, 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.  

Com a edição do 13º do BPI, estamos perseguindo os nossos objetivos, passo a passo, dia-a-dia, mês-a-mês, trimestre-a-trimestre, melhorando 

número a número e aperfeiçoando edição a edição. O nosso centro de atenção continua sendo os nossos utentes e a sua plena satisfação, construin-

do paulatinamente a confiança necessária. 

 

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. 

 

Viva a propriedade intelectual. 

 

 

Cidade da Praia, aos 28 de fevereiro de 2018 

 

Abraão Lopes – Presidente do IGQPI. 
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Comemoração do dia Mundial da Propriedade Intelectual -  26 de Abril 

Lema internacional escolhido para a comemoração do dia: “Powering change: women in innovation and creativity”.  

O Dia Mundial da Propriedade Intelectual começou a ser celebrado aproximadamente há 18 anos (em 2000), 
por iniciativa de 188 Países que fazem parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), ten-
do sido escolhido o dia 26 de abril, para a sua celebração, por ter sido o dia em que a convenção que institui a 
OMPI, passou a vigorar desde 1970. 

Numa economia de conhecimento, as proteções dos ativos da Propriedade Intelectual favorecem as trocas co-
merciais, ajudam a ultrapassar as barreiras comerciais, aumentam a competitividade e facilitam as exportações. 

A proteção da propriedade intelectual, visa garantir o retorno dos investimentos, através de monopólio dos di-
reitos emergentes dos ativos da PI e garantir a concorrência leal dos mercados. O direito da propriedade inte-
lectual é visto assim, como um instrumento de controle de mercados e uma forma de reduzir as incertezas dos 
inovadores, dos pesquisadores e das industriais. 
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Propriedade Intelectual - É a soma dos direitos resultante da capacidade criativa humana,        

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

1 
 

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

Obs.: “O prazo para apresentação de  reclamações é de dois (2) meses a contar da publicação dos pedidos no Bo-
letim da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO  
LOGÓTIPOS 
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00003587/2018  

 

ADELINO DE PINA SEMEDO 

Cabo Verde 

 

Rua São Pedro, Palmarejo - Cidade da Praia 

 

11-01-2018 

Logótipo nº 

 

Requerente 

 

País de Origem 

Residência 

 

 

Data do pedido 

 

Logótipo nº 

 

Requerente 

País de Origem 

 

Residência 

 

Data do pedido 

 

00003582/2018  

 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E TRABALHO  

 

Cabo Verde 

Rua Cidade do Funchal – Meio de Achada St António, 

Praia, Cabo Verde, CP 286/A 

 

08-01-2018  
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PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003435/2017/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  
13/07/2017  
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para 
estes. 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003476/2017/ME/MP 
 
 09  
 
MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC 
 
Estado Unidos da América 
 
222 W, Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, USA 
 
Comercial & Industrial  
05-09-2017 
Abaixo Listado 

SUPRA 

MOTO 

 Marca nº 
 

Classes 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00002898/2015/ME/MP  
 
09 
TECNO TELECOM (HK) LIMITED  
 
HONG KONG  
 
RMS 05-15, 13ª/F SOUTH TOWER, WORLD FI-
NANCE CTR HARBOUR CITY, 17 CANTON RD 
TST KLN, HONG KONG 
 
Industrial e Comercial  
11/11/2015  
Abaixo Listado 

Dispositivos de memória para computadores; kits mãos-livres para telefones; telemóveis; mangas para computadores portáteis; caixas para altifalantes; 
auscultadores; ligações para linhas elétricas; materiais para a rede elétrica (fios, cabos); carregadores para baterias elétricas; baterias elétricas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
             Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00002921/2015/ME/MP  
32 e 33  
 
Molson Coors Brewing Company (UK) Limited  
 
Reiono Unido 
 
137 High Street, Burton Upon Trent, Staffordshire 
DE14 1JZ, Reino Unido 
 
Industrial e Comercial  
 
20/11/2015  
Abaixo Listado 

CARLING 

CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos 
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou 
controlo da corrente elétrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a re-
produção do som ou de imagens; Suportes de registo magnético, discos acús-
ticos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; Máquinas de calcular, 
equipamento para o tratamento da informação; Telefones celulares; 
Smartphones; Telefones sem fios; Relógios inteligentes; Aparelhos de comu-
nicação sem fios; Computadores em forma de tablet; Computadores portáteis 
[laptops]; Postos de trabalho informáticos; Modems para computador; Mo-
dems de barramento série universal [USB]; Modems de cabo; Servidores 
informáticos; Encaminhadores de rede; Centrais de redes informáticas; Uni-
dades de disco rígido externas para computadores; Adaptadores elétricos; 
Dispositivos para armazenamento de dados; Cartões de memória SD [Secure 
Digital]; Cartões de memória; Nomeadamente; Unidades de memória flash; 
Cartões de memória SD; Teclados; Computadores; Ratos; Estações de aco-
plamento eletrónicas; Telefones com microfone integrado; Conjunto auscul-
tador-microfone para telefones; Auriculares sem fios; Digitalizadores 
(scanners) tridimensionais; Impressoras 3D; Scanners [equipamento informá-
tico]; Auriculares; Dispositivos para streaming de conteúdos multimédia 
através de redes locais sem fios; Hardware de realidade virtual; Phones de 
realidade virtual; Software de realidade virtual; Óculos 3D; Bolsas para tele-
fones inteligentes ("smartphones"); Estojos para computadores; Capas para 
computadores tablet;  

Protetores de ecrã do tipo película para telemóveis; Baterias elétri-

cas; Carregadores de baterias; Acumuladores elétricos; Baterias; 

Software de sistemas operativos para computadores; Software 

registado (gravado); Aplicações de software informático descarre-

gáveis; Programas de computador [software descarregável]; Soft-

ware e aplicações para dispositivos móveis; Aparelhos de controlo 

remoto para abertura e fecho de portas de veículos; Analisadores 

computorizados de motores de veículos; Câmaras para painéis de 

bordo; Câmaras de visão traseira para veículos; Aparelhos de na-

vegação para veículos [computadores de bordo]; Medidores da pres-

são dos pneus; Indicadores automáticos de perda de pressão nos 

pneus; Aparelhos de rádio para veículos; Kits de mãos livres para 

telefones; Câmaras fotográficas; Altifalantes; Suportes de telemó-

veis para painéis de bordo; Leitores MP3, leitores MP4; Leitores de 

vídeo digitais; Leitores de dvd; Aparelhos de televisão; Gravadores 

de vídeo digitais; Descodificador de televisão; Projetores de vídeo; 

Adaptadores de corrente; Dispositivos de carregamento para equi-

pamento recarregável; Painéis solares para a produção de eletrici-

dade; Reguladores de sobretensão; Réguas de alimentação com 

tomadas móveis; Extensões para corrente elétrica; Cabos elétricos; 

Conectores [eletricidade]; Dispositivos USB; Conectores; Cabos de 

áudio; Controladores sem fios para monitorização e controlo remo-

tos do funcionamento e do estado de outros dispositivos ou siste-

mas elétricos, eletrónicos ou mecânicos; Quadros de comando 

[eletricidade]; Joysticks para utilizar com computadores sem ser 

para jogos de vídeo; Dispositivos para vigilância de bebés; Balan-

ças; Coleiras de treino eletrónicas para animais; Aparelhos elétri-

cos de vigilância; Comandos elétricos para estores laminados; Con-

troladores remotos para produtos eletrónicos; Controlos remotos 

para persianas para janelas; Detetores de fumo; Aparelhos de me-

dição; Contadores de partículas; Alarmes de incêndio; Termosta-

tos; Barómetros; Higrómetros; Monitores e sensores de temperatu-

ra; Alarmes para deteção de fugas de água; Estações meteorológi-

cas digitais; Termómetros digitais sem ser para uso médico; Fecha-

duras elétricas; Aparelhos de controlo de iluminação; Reguladores 

elétricos de luminosidade; Sensores de movimento; Alarmes acús-

ticos; Aparelhos de navegação por satélite; Alarmes de segurança; 

(…) 

Classe 32: Cerveja “stout”, cerveja “lager”, cerveja “porter” e cerveja “ale”, águas minerais e gasosas; bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de 
fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. Classe 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas); sidras; vinhos; bebidas espirituosas e licores. 
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Instrumentos de navegação; Bússolas; Aparelhos de navegação GPS; Dispositivos de localização e posicionamento por GPS; Balizas luminosas; Molduras 
digitais; Câmaras de usar no corpo; Microfones; Baterias recarregáveis; Dispositivos de encriptação; Aparelhos de rádio chamada; Manuais de instruções 
em formato eletrónico; Postos de trabalho informáticos; Encaminhadores de rede (routers); estações para telemóveis; Pulseiras inteligentes; pulseiras de 
fitness; Capas para telemóveis; Leitores de vídeo digitais para carros; colunas de som portáteis sem fios; Unidades de carregamento sem fio para telefones 
móveis; unidades de carregamento sem fios; cabos de áudio vídeo; adaptadores elétricos; camara para monitorizar animais; sistemas sem fio (wireless) de 
vedações para animais; Câmaras de vídeo para portas; sensores eletrónicos para portas e janelas; binóculos eletrónicos; Recetores e transmissores de rádio; 
Repetidores para estações de rádio ; encaminhadores de rede para permitir que um sistema de rádio se conecte ao sistema de rede telefônica comutada 
(PSTN) ou ao sistema telefônico PBX ; Walkie-talkies; Consolas de comando de rádio para uso comercial ou de segurança pública ; Sistemas de sistema 
de rádio através de Walkie-talkies sem fios; Dispositivos portáteis para streaming de conteúdos de vídeo; Instrumentos de aquisição de dados (SCADA) 
para controle e supervisão para uso em configurações industriais; Aparelho de telecomunicação Voice-over-IP (VOIP). 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003477/2017/ME/MP  
 
09  
 
MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC  
 
Estado Unidos da América  
 
222 W,  Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, USA 
 
Comercial & Industrial  
05-09-2017  
 

MOTOROLA 

CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou contro-
lo da corrente elétrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 
DVDs e outros meios de registo digital; Máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação; Telefones celulares; Smartphones; Telefones 
sem fios; Relógios inteligentes; Aparelhos de comunicação sem fios; Computadores em forma de tablet; Computadores portáteis [laptops]; Postos de traba-
lho informáticos; Modems para computador; Modems de barramento série universal [USB]; Modems de cabo; Servidores informáticos; Encaminhadores de 
rede; Centrais de redes informáticas; Unidades de disco rígido externas para computadores; Adaptadores elétricos; Dispositivos para armazenamento de 
dados; Cartões de memória SD [Secure Digital]; Cartões de memória; Nomeadamente; Unidades de memória flash; Cartões de memória SD; Teclados; 
Computadores; Ratos; Estações de acoplamento eletrónicas; Telefones com microfone integrado; Conjunto auscultador-microfone para telefones; Auricula-
res sem fios; Digitalizadores (scanners) tridimensionais; Impressoras 3D; Scanners [equipamento informático]; Auriculares; Dispositivos para streaming de 
conteúdos multimédia através de redes locais sem fios; Hardware de realidade virtual; Phones de realidade virtual; Software de realidade virtual; Óculos 
3D; Bolsas para telefones inteligentes ("smartphones"); Estojos para computadores; Capas para computadores tablet; Protetores de ecrã do tipo película 
para telemóveis; Baterias elétricas; Carregadores de baterias; Acumuladores elétricos; Baterias; Software de sistemas operativos para computadores; Soft-
ware registado (gravado); Aplicações de software informático descarregáveis; Programas de computador [software descarregável]; Software e aplicações 
para dispositivos móveis; Aparelhos de controlo remoto para abertura e fecho de portas de veículos; Analisadores computorizados de motores de veículos; 
Câmaras para painéis de bordo; Câmaras de visão traseira para veículos; Aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; Medidores da 
pressão dos pneus; Indicadores automáticos de perda de pressão nos pneus; Aparelhos de rádio para veículos; Kits de mãos livres para telefones; Câmaras 
fotográficas; Altifalantes; Suportes de telemóveis para painéis de bordo; Leitores MP3, leitores MP4; Leitores de vídeo digitais; Leitores de dvd; Aparelhos 
de televisão; Gravadores de vídeo digitais; Descodificador de televisão; Projetores de vídeo; Adaptadores de corrente; Dispositivos de carregamento para 
equipamento recarregável; Painéis solares para a produção de eletricidade; Reguladores de sobretensão; Réguas de alimentação com tomadas móveis; Ex-
tensões para corrente elétrica; Cabos elétricos; Conectores [eletricidade]; Dispositivos USB; Conectores; Cabos de áudio; Controladores sem fios para 
monitorização e controlo remotos do funcionamento e do estado de outros dispositivos ou sistemas elétricos, eletrónicos ou mecânicos; Quadros de coman-
do [eletricidade]; Joysticks para utilizar com computadores sem ser para jogos de vídeo; Dispositivos para vigilância de bebés; Balanças; Coleiras de treino 
eletrónicas para animais; Aparelhos elétricos de vigilância; Comandos elétricos para estores laminados; Controladores remotos para produtos eletrónicos; 
Controlos remotos para persianas para janelas; Detetores de fumo; Aparelhos de medição; Contadores de partículas; Alarmes de incêndio; Termostatos; 
Barómetros; Higrómetros; Monitores e sensores de temperatura; Alarmes para deteção de fugas de água; Estações meteorológicas digitais; Termómetros 
digitais sem ser para uso médico; Fechaduras elétricas; Aparelhos de controlo de iluminação; Reguladores elétricos de luminosidade; Sensores de movi-
mento; Alarmes acústicos; Aparelhos de navegação por satélite; Alarmes de segurança; Instrumentos de navegação; Bússolas; Aparelhos de navegação 
GPS; Dispositivos de localização e posicionamento por GPS; Balizas luminosas; Molduras digitais; Câmaras de usar no corpo; Microfones; Baterias recar-
regáveis; Dispositivos de encriptação; Aparelhos de rádio chamada; Manuais de instruções em formato eletrónico; Postos de trabalho informáticos; Enca-
minhadores de rede (routers); estações para telemóveis; Pulseiras inteligentes; pulseiras de fitness; Capas para telemóveis; Leitores de vídeo digitais para 
carros; colunas de som portáteis sem fios; Unidades de carregamento sem fio para telefones móveis; unidades de carregamento sem fios; cabos de áudio 
vídeo; adaptadores elétricos; camara para monitorizar animais; sistemas sem fio (wireless) de vedações para animais; Câmaras de vídeo para portas; senso-
res eletrónicos para portas e janelas; binóculos eletrónicos; Recetores e transmissores de rádio; Repetidores para estações de rádio ; encaminhadores de rede 
para permitir que um sistema de rádio se conecte ao sistema de rede telefônica comutada (PSTN) ou ao sistema telefônico PBX ; Walkie-talkies; Consolas 
de comando de rádio para uso comercial ou de segurança pública ; Sistemas de sistema de rádio através de Walkie-talkies sem fios; Dispositivos portáteis 
para streaming de conteúdos de vídeo; Instrumentos de aquisição de dados (SCADA) para controle e supervisão para uso em configurações industriais; 
Aparelho de telecomunicação Voice-over-IP (VOIP). 
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 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003482/2017/ME/MS  
 
39, 41, 43, 44  
 
Robinson Club GmbH  
 
Alemanha  
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha  
 
Comercial e Industrial  
05-09-2017  
Abaixo listado 

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 portes; 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; 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 especial aconse-
lhamento 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 trans-
portes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de  passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posiciona-
mento 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 empresá-
rios na área do teatro; serviços de artistas de espectáculo; 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; ser-
viços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação 
e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de desporto; 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 jogos prestados em 
linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de 
jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluin-
do 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 revistas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e 
jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques 
recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de 
consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da 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; mode-
los 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; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; serviços de bar; fornecimento de alimentos e bebidas a hóspedes em restau-
rantes; 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 aloja-
mento temporário e serviços de catering para convidados. CLASSE 44: Serviços médicos; serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços 
de sauna; serviços de salões de beleza; serviços de sanatórios, cabeleireiros; massagistas; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; 
organização de terapia para fins de saúde; assistência médica; serviços de lares de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagens; servi-
ços de lares com acompanhamento médico; fisioterapia; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do 
wellness e de cuidados de beleza. 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003483/2017/ME/MS  
 
39, 41, 43, 44  
 
Robinson Club GmbH  
 
Alemanha  
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha  
 
Comercial e Industrial  
05-09-2017  
Abaixo Listado 

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 portes; 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; 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 especial aconse-
lhamento 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 trans-
portes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posiciona-
mento 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;  
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003490/2017/ME/MP  
09 
 
MOTOROLA TRADEMARK HOLDINGS, LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA  
222 W,  Merchandise Mart Plaza Suite 1800, Chicago, 
IL 60654, USA. 
 
Comercial e Industrial 
05-09-2017  
Abaixo Listado 

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; serviços de artistas de espectáculo; espec-
táculos 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; organi-
zação de férias; serviços de educação física; fornecimento de cursos de instrução em línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de 
serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; 
serviços de campos de desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipa-
mento 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 
publicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em par-
ticular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, 
incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de ex-
posições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérpre-
te; 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 consultado-
ria 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: For-
necimento 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; 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 aloja-
mento, 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 de sauna; serviços de salões de beleza; 
serviços de sanatórios, cabeleireiros; massagistas; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; organização de terapia para fins de 
saúde; assistência médica; serviços de lares de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagens; serviços de lares com acompanhamento 
médico; fisioterapia; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do wellness e de cuidados de beleza. 

CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou contro-
lo da corrente elétrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 
DVDs e outros meios de registo digital; Máquinas de calcular, equipamento para o tratamento da informação; Telefones celulares; Smartphones; Telefones 
sem fios; Relógios inteligentes; Aparelhos de comunicação sem fios; Computadores em forma de tablet; Computadores portáteis [laptops]; Postos de traba-
lho informáticos; Modems para computador; Modems de barramento série universal [USB]; Modems de cabo; Servidores informáticos; Encaminhadores 
de rede; Centrais de redes informáticas; Unidades de disco rígido externas para computadores; Adaptadores elétricos; Dispositivos para armazenamento de 
dados; Cartões de memória SD [Secure Digital]; Cartões de memória; Nomeadamente; Unidades de memória flash; Cartões de memória SD; Teclados; 
Computadores; Ratos; Estações de acoplamento eletrónicas; Telefones com microfone integrado; Conjunto auscultador-microfone para telefones; Auricu-
lares sem fios; Digitalizadores (scanners) tridimensionais; Impressoras 3D; Scanners [equipamento informático]; Auriculares; Dispositivos para streaming 
de conteúdos multimédia através de redes locais sem fios; Hardware de realidade virtual; Phones de realidade virtual; Software de realidade virtual; Óculos 
3D; Bolsas para telefones inteligentes ("smartphones"); Estojos para computadores; Capas para computadores tablet; Protetores de ecrã do tipo película 
para telemóveis; Baterias elétricas; Carregadores de baterias; Acumuladores elétricos; Baterias; Software de sistemas operativos para computadores; Soft-
ware registado (gravado); Aplicações de software informático descarregáveis; Programas de computador [software descarregável]; Software e aplicações 
para dispositivos móveis; Aparelhos de controlo remoto para abertura e fecho de portas de veículos; Analisadores computorizados de motores de veículos; 
Câmaras para painéis de bordo; Câmaras de visão traseira para veículos; Aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; Medidores da 
pressão dos pneus; Indicadores automáticos de perda de pressão nos pneus; Aparelhos de rádio para veículos; Kits de mãos livres para telefones; Câmaras 
fotográficas; Altifalantes; Suportes de telemóveis para painéis de bordo; Leitores MP3, leitores MP4; Leitores de vídeo digitais; Leitores de dvd; Apare-
lhos de televisão; Gravadores de vídeo digitais; Descodificador de televisão; Projetores de vídeo; Adaptadores de corrente; Dispositivos de carregamento 
para equipamento recarregável; Painéis solares para a produção de eletricidade; Reguladores de sobretensão; Réguas de alimentação com tomadas móveis; 
Extensões para corrente elétrica; Cabos elétricos; Conectores [eletricidade]; Dispositivos USB; Conectores; Cabos de áudio; Controladores sem fios para 
monitorização e controlo remotos do funcionamento e do estado de outros dispositivos ou sistemas elétricos, eletrónicos ou mecânicos; Quadros de coman-
do [eletricidade]; Joysticks para utilizar com computadores sem ser para jogos de vídeo; Dispositivos para vigilância de bebés; Balanças; Coleiras de treino 
eletrónicas para animais; Aparelhos elétricos de vigilância; Comandos elétricos para estores laminados; Controladores remotos para produtos eletrónicos; 
Controlos remotos para persianas para janelas; Detetores de fumo; Aparelhos de medição; Contadores de partículas; Alarmes de incêndio; Termostatos; 
Barómetros; Higrómetros; Monitores e sensores de temperatura; Alarmes para deteção de fugas de água; Estações meteorológicas digitais; Termómetros 
digitais sem ser para uso médico; Fechaduras elétricas; Aparelhos de controlo de iluminação; Reguladores elétricos de luminosidade; Sensores de movi-
mento; Alarmes acústicos; Aparelhos de navegação por satélite; Alarmes de segurança; Instrumentos de navegação; Bússolas; Aparelhos de navegação 
GPS; Dispositivos de localização e posicionamento por GPS; Balizas luminosas; Molduras digitais; Câmaras de usar no corpo; Microfones; Baterias recar-
regáveis; Dispositivos de encriptação; Aparelhos de rádio chamada; Manuais de instruções em formato eletrónico; Postos de trabalho informáticos; Enca-
minhadores de rede (routers); estações para telemóveis; Pulseiras inteligentes; pulseiras de fitness; Capas para telemóveis; Leitores de vídeo digitais para 
carros; colunas de som portáteis sem fios; Unidades de carregamento sem fio para telefones móveis; unidades de carregamento sem fios; cabos de áudio 
vídeo; adaptadores elétricos; camara para monitorizar animais; sistemas sem fio (wireless) de vedações para animais; Câmaras de vídeo para portas; senso-
res eletrónicos para portas e janelas;  binóculos eletrónicos; Recetores e transmissores de rádio; Repetidores para estações de rádio ; encaminhadores de 
rede para permitir que um sistema de rádio se conecte ao sistema de rede telefônica comutada (PSTN) ou ao sistema telefônico PBX ; Walkie-talkies; Con-
solas de comando de rádio para uso comercial ou de segurança pública ; Sistemas de sistema de rádio através de Walkie-talkies sem fios; Dispositivos 
portáteis para streaming de conteúdos de vídeo; Instrumentos de aquisição de dados (SCADA) para controle e supervisão para uso em configurações in-
dustriais; Aparelho de telecomunicação Voice-over-IP (VOIP)  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003500/2017/ME/MP  
33 
 
CONDADO PORTUCALENSE SOCIEDADE DE 
VINHOS LDA. 
Portugal  
 
Estrada Nacional 115-4 entre km 11,4/11,6, Casal da 
Machada, Corredouras 2630-318 Arruda dos Vinhos, 
Portugal. 
 
comercial e industrial  
06/09/2017  
 
Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cer-
vejas) 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003491/2017/ME/MP  
07,08,09 
 
SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD. 
 
CHINA 
 
ROOM 618, BUILDING NUMBER 1, LUCKY CITY 
COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL 
PARK, SUZHOU, JIANGSU, CHINA 
 
Comercial e Industrial  
05-09-2017  
 
Abaixo Listado 

Classe 07: Máquinas, máquinas-ferramentas; Motores, não sendo para veículos terrestres; Motores (com excepção dos motores para veículos terrestres); 
Componentes de acoplamento e transmissão de máquinas (exceto para veículos terrestres); Instrumentos agrícolas, não sendo manuais; Incubadoras de ovos; 
Máquinas distribuidoras automáticas; Berbequins eléctricos; Chaves de fenda, elétricas; Martelos elétricos; Martelos pneumáticos; Cortadoras [máquinas]; 
Serras [máquinas]; Lixadeiras; Polidores; Chaves inglesas; Amoladoras; Plainas; Dispositivos de encaminhamento; Máquinas de gravar; Juntadeiras; Pisto-
las de ar quente; Pistolas de cola termofusível; Pistolas para a pintura; Pistolas de pregar elétricas; Agrafadores mecânicos; Máquinas de cozinha, elétricas; 
Prensas de perfurar; Tornos para trabalhar madeira; Monta-cargas elétricos; Máquinas de pregar; Agrafadores elétricos; Vibradores de betão; Betoneiras; 
Martelos de demolição; Máquinas compactadoras; Cortadores de troncos [máquinas]; Máquinas para a carpintaria; Ferramentas pneumáticas; Compressores 
de ar; Ferramentas elétricas de jardinagem, nomeadamente, máquinas sopradoras de ar, máquinas cortadoras de relva, máquinas para aparar sebes, aparado-
res de relvados elétricos, trituradores [máquinas], bombas [máquinas], aparelhos de limpeza de alta pressão, aspiradores; Máquinas agrícolas; Geradores; 
Motores, não sendo para veículos terrestres; Ventiladores motorizados para máquinas; Monta-cargas; Máquinas de soldar elétricas; Ferramentas acionadas 
eletricamente, nomeadamente pontas de ferramentas, pontas de brocas, pontas de entalhadoras, mandril para porta-brocas, pontas para chaves de parafusos, 
lâminas de serras, discos de esmerilar, almofadas de polimento, rodas abrasivas, folhas de lixa, discos de polir.Classe 08: Ferramentas e instrumentos manu-
ais (operados manualmente); Cutelaria; Armas brancas; Lâminas; Ferramentas manuais accionadas manualmente; Berbequins manuais, acionados manual-
mente; Chaves de fendas, não elétricas; Serras [ferramentas]; Chaves [ferramentas]; Alicates; Grampos [ferramentas manuais]; Martelos [ferramentas]; Ma-
chados; Cinzéis; Plainas [ferramentas manuais]; Tupias [ferramentas acionadas manualmente]; Cortadores; Pés-de-cabra [ferramentas]; Arranca-pregos; 
Arranca-pregos, acionados manualmente; Máquinas de cravar tachas; Limas; Tenazes; Punções [ferramentas]; Rebitadoras [ferramentas]; Espátulas; Pás; 
Chaves hexagonais; Ferramentas para corrugar [acionadas manualmente]; Macacos manuais; Malas de ferramentas; Porta-ferramentas; Ferramentas manuais 
agrícolas; Ferramentas manuais de jardinagem; Cisalhas; Ancinhos para relvados [ferramentas conduzidas manualmente]; Cortadores de relva [instrumentos 
manuais]; Aparadores de sebes acionados manualmente; Facas de poda; Instrumentos manuais abrasivos; Facas; Instrumentos para amoladura; Trépanos 
(ferramentas); Pedras de afiar [ferramentas]; Discos de corte [ferramentas conduzidas manualmente]; Discos de polir [ferramentas operadas manualmente]; 
Discos de lixar; Lâminas de serras. Classe 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medi-
da, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, 
acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; Aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; Suportes de registo 
magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; Mecanismos operados a moedas; Caixas registadoras, máquinas de calcular, equi-
pamento para processamento de dados, computadores; Software; Dispositivos de extinção de fogo; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças eletróni-
cas; Instrumentos e aparelhos de medição; Fitas de medição; Níveis de bolha; Aparelhos de medição dos níveis laser; Calibres; Multímetros digitais; Pinças 
amperimétricas; Cabos de teste; Aparelhos de segurança para prevenção de acidentes ou ferimentos; Vestuário de segurança; Capacetes de segurança; Luvas 
de segurança; Máscaras de proteção; Botas de protecção; Máscaras respiratórias; Óculos de  proteção; Joelheiras; Tampões para os ouvidos; Conjuntos de 
baterias; Carregadores de baterias; Cabos elétricos; Fios elétricos; Interruptores elétricos; Transformadores elétricos; Fichas e tomadas eléctricas; Comuta-
dores; Relés elétricos; Painéis elétricos de comutação; Retificadores de corrente; Protetores de tomadas elétricas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003503/2017/ME/MS  
39, 41, 43, 44  
 
Robinson Club GmbH  
 
Alemanha  
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover  
 
comercial e industrial  
05/09/2017  
 
Abaixo Lisatdo 

Robinson Club Cabo Verde 

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 portes; transporte de dinheiro e valo-
res; 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; 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; organiza-
ção de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços 
de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informa-
ção 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 rela-
tivamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de trans-
porte 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; divertimen-
to;  
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003521/2017/MN/MS  
 
38, 41  
 
Rede Record de Televisão Cabo Verde, S.A.  
 
 
Cabo Verde  
 
Palmarejo  
 
Comercial  
 
03/10/2017  
 
Classe 38-Telecomunicações 
Classe 41-Produção de conteúdos televisivos 

produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; alu-
guer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; serviços de artistas de espectáculo; espectáculos musi-
cais; 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 clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins 
infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos 
de desporto; 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 publicitários; publi-
cação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revis-
tas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; 
publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins cultu-
rais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tra-
dutor; 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 culturais; informações sobre acti-
vidades 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 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; 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 Inter-
net; 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 de sauna; serviços de salões de beleza; serviços de sanatórios, 
cabeleireiros; massagistas; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; organização de terapia para fins de saúde; assistência médica; 
serviços de lares de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagens; serviços de lares com acompanhamento médico; fisioterapia; servi-
ços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do wellness e de cuidados de beleza. 

FÉ TV  

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003524/2017/ME/MS  
 
35; 36 e 41  
 
Stichting AIESEC International  
 
Holanda  
 
Teilingerstraat 126-128, NL-3032 AW Rotterdam, 
Holanda 
 
Industrial & Comercial  
 
11-10-2017  
 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório; gestão e administração comercial e de negócios 
relacionados com recursos humanos; publicidade de empregos, recrutamento, realização de entrevistas; avaliação e gestão de pessoal; serviços de agência 
relacionados com a colocação temporária e permanente de pessoal; disponibilização de recursos humanos, colocação de pessoal, locação de mão-de-obra, 
recrutamento de pessoal, locação de pessoal; pesquisas de mercado; estudos de mercado; sondagens de opinião; recolha de dados; realização de entrevistas; 
prestação de informações estatísticas; fornecimento de informações empresariais; fornecimento de informações comerciais; prestação de informações rela-
cionadas com marketing; serviços de assessoria relacionados com qualquer dos serviços atrás referidos. CLASSE 36: Angariação de fundos de beneficên-
cia; peditórios de beneficência; gestão e monitorização de fundos de beneficência. CLASSE 41: Educação, formação, ensino, acompanhamento e instrução; 
educação, formação, ensino, acompanhamento e instrução fornecidos em linha a partir de uma base de dados informática ou através de uma rede informáti-
ca mundial; aconselhamento sobre carreiras e orientação profissional; organização e realização de colóquios, congressos, simpósios, palestras, reuniões, 
conferências, exposições, grupos de trabalho, sessões de estudo com orientador e seminários; programas de intercâmbio para estudantes e licenciados; pro-
gramas de intercâmbio entre organizações académicas, organizações comerciais e organizações sem fins lucrativos; programas de intercâmbio de estudan-
tes; programas internacionais de intercâmbio de estudantes; assistência logística relacionada com programas de intercambio; fornecimento de instalações de 
educação, formação, ensino, acompanhamento e instrução; serviços de edição; publicação de textos, impressos, livros e revistas; fornecimento de publica-
ções electrónicas a partir de uma base de dados informática ou mediante uma rede informática mundial; organização e realização de competições; serviços 
de consultadoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003527/2017/ME/MP  
12  
 
KYB Corporation  
 
Japão  
World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-
chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
 
Comercial e Industrial  
11-10-2017  
 
A frente Listado 

 
CLASSE 12: Sistemas de suspensão para veículos; amortecedores para veí-
culos; molas de suspensão para veículos; amortecedores da suspensão para 
veículos; molas de amortecedor para veículos; rolamentos para veículos; 
sistemas de suspensão para veículos terrestres; amortecedores para veículos 
terrestres; amortecedores da suspensão para veículos terrestres; molas de 
suspensão para veículos terrestres; molas de amortecedor para veículos ter-
restres; rolamentos para veículos terrestres; sistemas de suspensão para auto-
móveis; amortecedores para automóveis; amortecedores da suspensão para 
automóveis; molas de suspensão para automóveis; molas de amortecedor 
para automóveis; rolamentos para automóveis; amortecedores para motoci-
clos; rolamentos para motociclos; rolamentos para amortecedores; elementos 
mecânicos para veículos terrestres; automóveis e respetivas peças e acessó-
rios; veículos a motor de duas rodas, bicicletas e respetivas peças e acessó-
rios; peças e acessórios para amortecedores [para veículos terrestres]; molas 
para veículos terrestres. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003532/2017/ME/MP&S  
31; 33 e 39 
 
SIVAC - Sociedade Ideal de Vinhos de Aveiras de 
Cima, S.A 
 
Portugal 
 
Estrada da Caneira, nº 91, vale Coelho, 2050-198 Avei-
ras de cima, Portugal 
 
Industrial & Comercial  
17-10-2017 
Abaixo Listado 

CAPATAZ 

CLASSE 31: Produtos agrícolas, Hortícolas, florestais e grãos, não compre-
endidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, 
plantas e flores naturais: alimentos para animais; malte. CLASSE 33: Bebi-
das Alcoólicas (com excepção das cervejas). CLASSE 39: Transporte; em-
balagem e entreposto de mercadorias: organização de viagens. 40 – Trata-
mento de materiais, 42 – Serviços científicos e tecnológicos bem como ser-
viços de pesquisas e conceção a eles referentes, serviços de análises e pes-
quisas industriais, conceção e desenvolvimento de computadores e de pro-
gramas de computadores.  

ARIANE 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003533/2017/ME/MP&S  
 
1; 4; 6; 7; 9; 12; 13; 17; 19; 37; 39; 42  
 
ArianeGroup Holding  
 
França  
 
7-11 Quai André Citroën, Tour Cristal, 75015 Paris, 
França 
 
 
Industrial & Comercial  
 
19-10-2017  
 
Abaixo Listado 

CLASSE 01: Produtos químicos para uso industrial e científico; resinas artificiais, não processadas; resinas sintéticas, não processadas; resinas minerais 
artificiais e sintéticas, não processadas; plásticos não processados; composições de extinção de incêndios; adesivos utilizados na indústria; reagentes quími-
cos, sem ser para fins médicos ou veterinários. CLASSE 04: Combustíveis (incluindo gasolina para motores); combustíveis (propergol); carburantes 
[combustíveis de motores]; composições propulsivas para foguetões. CLASSE 06: Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; materiais 
compósitos estruturados, essencialmente com uma matriz em metal; materiais compósitos de carbono, essencialmente com uma matriz em metal; materiais 
laminados constituídos por diversas camadas de elastómeros e por armações metálicas ou compósitos; metais placados por explosivos; estruturas espaciais 
de metal. CLASSE 07: Motores (exceto para veículos terrestres); motores para veículos aéreos; motores de avião; motores para aeronaves; motores para 
veículos espaciais; motores para foguetes; sistemas e mecanismos de propulsão e componentes dos mesmos para veículos (exceto para veículos terrestres); 
turbinas, sem ser para veículos terrestres; turbocompressores; bocais para aeronáutica; misturadores para uso em propulsão aeroespacial; máquinas de sopro 
e ventiladores para a compressão, a sucção e o transporte de gases; máquinas para industrialização no setor aeronáutico e espacial; máquinas para produção 
de peças compostas ou não compostas no setor aeronáutico e espacial; máquinas-ferramentas; máquinas para produção e reparação de peças para utilização 
em sistemas de propulsão aeronáutica e espacial; máquinas e máquinas ferramentas para desmontagem de equipamentos que contenham materiais energéti-
cos; geradores de gás. CLASSE 09 : Instrumentos e aparelhos científicos; aparelhos e instrumentos de medida; aparelhos e instrumentos de controlo 
(inspecção); aparelhos e instrumentos de detecção; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução, o tratamento do som ou das imagens; sensores 
elétricos; sensores eletrónicos; sensores magnéticos; sensores eléctricos, electrónicos e magnéticos de pressão, de velocidade, de deslocação, de temperatura, 
de posição, de vibração; aparelhos e instrumentos de medida das propriedades mecânicas dos materiais; aparelhos e instrumentos de medida e de controlo do 
desgaste dos materiais; aparelhos e instrumentos de deteção e de medida que permitem assegurar a vigilância e o acompanhamento do desgaste dos materi-
ais; equipamento para o tratamento de informação; computadores; software (programas gravados); software com códigos de cálculo de lançamento para 
sistemas e mecanismos de propulsão aeroespacial; software de conceção, de teste, de planeamento e de acompanhamento de instalações para o desmantela-
mento de materiais e equipamentos contendo materiais energéticos; aplicações de software informáticas transferíveis para telemóveis; publicações eletróni-
cas descarregáveis; aparelhos para telecomunicações; satélites. CLASSE 12: Aparelhos para locomoção por via aérea; aeronaves; veículos espaciais; veícu-
los aéreos; veículos de lançamento; peças e acessórios de todos os produtos atrás referidos, com exclusão dos pneus; dispositivos de travagem para veículos 
aéreos; satélites para transporte; airbags para veículos; dispositivos para proteção com cintos de segurança. CLASSE 13: Produtos pirotécnicos; composições 
pirotécnicas; preparações pirotécnicas sólidas para motores de foguetes; propulsores em pó e propulsores sólidos; foguetes; flamas de foguete de sinal; cor-
das detonantes pirotécnicas; cargas pirotécnicas; motores pirotécnicos; geradores de gás pirotécnico. CLASSE 17: Materiais compósitos estruturados, essen-
cialmente com uma matriz de plástico; materiais compósitos de carbono, essencialmente com uma matriz de plástico; materiais refratários isolantes; sistemas 
e dispositivos de proteção térmica para proteção contra o calor, sob a forma de superestruturas e revestimentos; escudos térmicos; composições de corte de 
borracha; materiais isolantes; composições para evitar a radiação do calor; isoladores; sistemas de proteção térmica para resistência à erosão, nomeadamente 
preparações semiacabadas à base de resinas sintéticas ou artificiais e minerais ou orgânicas, resistentes à erosão térmica ou termomecânica, para revestir e 
proteger termicamente (a altas temperaturas) diversas estruturas, incluindo portas, divisórias, dutos ou bicos para propulsores. CLASSE 19: Materiais de 
construção não metálicos; materiais compósitos estruturados, essencialmente com uma matriz cerâmica, materiais compósitos de carbono, essencialmente 
com uma matriz cerâmica; materiais compostos com matriz cerâmica; materiais refractários. CLASSE 37: Construção de edifícios; construção de edifícios 
relacionados com os campos da aviação e da indústria aeroespacial e aeronáutica; manutenção, reparação e conservação de veículos para locomoção por via 
aérea; reparação, manutenção e desmontagem no campo dos veículos e aparelhos de locomoção por via aérea, bem como dos seus motores, peças e compo-
nentes; manutenção e reparação de espaço naves; instalação, manutenção e reparação de equipamentos de processamento de dados; montagem, manutenção 
e reparação de aparelhos de telecomunicações; montagem, manutenção e reparação de satélites; serviços de reabastecimento de combustível ou carburante 
para veículos aéreos ou espaciais; reabastecimento de avião em voo. CLASSE 39: Transporte; transporte aéreo; organização de viagens; frete; aluguer de 
veículos; informação de trânsito; serviços de controlo de tráfego aéreo; serviços aeroportuários; navegação gps; armazenamento de espaço naves, aeronaves, 
helicópteros e aviões e respetivas peças sobressalentes, para terceiros; lançamento de satélites; lançamento e colocação na órbita prescrita de satélites de 
terceiros; serviços de resgate, recuperação, reboque e salvamento de veículos e aparelhos para locomoção por via aérea. CLASSE 42: Engenharia e levanta-
mento topográfico; análises e pareceres de especialistas (topografia); pesquisa científica e industrial nos campos da indústria aeroespacial, de aviação, aero-
náutica, materiais compósitos e equipamentos de energia; investigação química; realização de estudos de projetos técnicos; teste de máquinas; testes de ma-
teriais; testes em voo de aviões, helicópteros e espaço naves; testes de sistemas, equipamentos e peças espaciais; inspeção técnica de peças, equipamentos e 
sistemas de veículos aeroespaciais; análise, expertise e processamento relacionados com a aquisição de dados técnicos registados durante o teste de sistemas, 
equipamentos e peças para veículos aeroespaciais (engenharia); conceção de estruturas de disposições espaciais; conceção, instalação, manutenção, atualiza-
ção e aluguer de software informático; programação de computadores; conceção e manutenção de bases de dados; pesquisa e desenvolvimento para tercei-
ros. 

Reivindicação de prioridade: Nº 174356243, França, 21-04-2017. 
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 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003542/2017/MN/MS  
 
35; 37; 38; 41; 42 e 44  
 
DÉLCIA HELENA FERNANDES FREIRE FAIT  
 
 
Cabo Verde  
Cidade do Tarrafal, Santiago  
 
Industrial & Comercial  
25 -10-2017  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003543/2017/MN/MS  
38  
REDE RECORD DE TELEVISÃO CABO VERDE, 
S.A  
 
Cabo Verde  
Palmarejo  
 
 
Comercial  
27 -10-2017  
CLASSE 38: Programa de televisão de entretenimento 
musical. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

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

00003544/2017/MN/MS  
38  
 
REDE RECORD DE TELEVISÃO CABO VERDE, 
S.A  
Cabo Verde  
Palmarejo  
 
Comercial  
27 -10-2017  
CLASSE 38: Programa de Televisão de conteúdo 
generalista, retratando problemáticas nacionais e inter-
nacionais (programa informativo). 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003545/2017/MN/MS  
41  
 
ASSOCIAÇÃO GRUPO CARNAVALESCO DE 
MONTE SOSSEGO  
 
Cabo Verde  
MONTE SOSSEGO - Cidade de Mindelo, Ilha de S. 
Vicente, Cabo Verde 
 
Comercial  
27 -10-2017 
CLASSE 41: Educação; Formação; Divertimento; Ati-
vidade Desportivas e culturais 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003546/2017/MN/MS  
38 
 
REDE RECORD DE TELEVISÃO CABO VERDE, 
S.A  
Cabo Verde 
PALMAREJO 
 
Comercial  
27-10-2017 
 
CLASSE 38: Programa de televisão de conteúdo 
informativa (principais noticiais do dia). 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003547/2017/ME/MP  
30 
 
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
 
Brasil 
Rodovia BR 116, Km18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil 
 
 
Industrial & Comercial  
30-10-2017 
Abaixo Listado 

CLASSE 30: Alimentos farináceos; Bolachas; Biscoitos; Farinhas; Macarrão; massas alimentares; pãezinhos; pão; torradas; waffles. 

Reivindicação de cores: Azul, amarelo, vermelho e branco. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003548/2017/ME/MP&S 
09 e 41 
UNIVERSAL CITY STUDIOS LLC 
 
Estados Unidos da América 
100 Universal City Plaza, Universal City, California, 
91608 – Estados Unidos da América 
 
Industrial & Comercial  
02 -11-2017  
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 

00003549/2017/MN/MS 
41 
 
CAVIBEL, S.A 
Cabo Verde 
 
Praia Negra, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo 
Verde 
 
Industrial & Comercial  
03 -11-2017 
Classe 41: Organização de festa para entretenimento 
(festival Gastronômico). 

00003550/2017/MN/MS 
 
38 
Crioula Comunicação, Lda 
 
Cabo Verde 
Palmarejo 
 
Comercial  
 
27-10-2017 
Classe 38: Atividade de Radiodifusão 

CLASSE 09: Fitas de áudio pré-gravadas, discos e cassetes, fitas de vídeo, discos e cassetes, áudio digital e fitas de vídeo de áudio e discos, CDs, DVDs, 
discos laser e discos de vinil com música e entretenimento; gravações de som e video teatrais e musicais; software de jogo de realidade virtual; toques para 
download, música, arquivos mp3 com música e entretenimento, gráficos, imagens no campo da música e entretenimento relacionado à música, vídeos no 
campo da música e entretenimento e jogos relacionados à música para dispositivos de comunicação sem fio; música para download, os arquivos MP3 com 
música e entretenimento relacionados com a música, gráficos, imagens no campo da música e entretenimento relacionado à música, vídeos no campo da 
música e entretenimento musical e jogos de computador; software para jogos de computador, fitas, cartuchos e cassetes; software de videogame, fitas, cartu-
chos e cassetes; plataforma deslizante de mesa giratória; mouse pads (almofadas de rato); publicações electrónicas para download, sob a forma de livros, 
folhetos, partituras, revistas, jornais, manuais, brochuras, folhetos, panfletos e boletins informativos, tudo no campo da música e entretenimento musical; 
aplicativos móveis para download para uso em conexão com acesso, download e transmissão de música, entretenimento relacionado à música e publicações 
electrónicas para download no campo da música e entretenimento musical. CLASSE 41: Produção de programas de televisão e rádio; distribuição de pro-
gramas de televisão e rádio para terceiros; produção e publicação de música; fornecimento de entretenimento on-line, nomeadamente, fornecer gravações de 
som e vídeo não descarregáveis no campo da música e do entretenimento relacionado à música; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento 
de gravações de sons e gravações musicais pré-gravadas online não transferíveis através de uma rede informática global; clubes de fãs; desenvolvimento e 
divulgação de materiais educativos de outras pessoas no campo da música e do entretenimento; produção e distribuição de entretenimento de rádio; áudio e 
gravação e produção de som; produção de disco; produção de filmes e vídeos; produção de filmes cinematográficos; distribuição de filmes cinematográfi-
cos; sindicato de programas de televisão; entretenimento na natureza de programas de televisão em curso no campo da música e entretenimento; entreteni-
mento, ou seja, um contínuo programa de música e entretenimento distribuído em televisão, satélite, áudio e mídia de vídeo; publicação de livros e revistas; 
entretenimento na natureza dos programas de rádio em curso no campo da música; entretenimento na natureza de concertos ao vivo e performances de artis-
tas e grupos musicais; serviços de entretenimento, nomeadamente, aparições pessoais por grupos musicais, artistas musicais e celebridades; serviços de 
entretenimento na natureza das performances prestadas por artistas musicais através da televisão, rádio e gravações de áudio e vídeo; serviços de entreteni-
mento, nomeadamente performances de artistas musicais reproduzidos e gravados para futura distribuição; serviços educacionais e de entretenimento, no-
meadamente, produção e apresentação de programas de televisão, eventos desportivos, desfiles de moda, programas de jogos, shows de música, programas 
de premiação e shows de comédia perante o público ao vivo, que são transmitidos ao vivo ou gravados para transmissão posterior; serviços de entretenimen-
to, nomeadamente fornecendo um site com apresentações musicais não descarregáveis, vídeos musicais, clipes de filmes relacionados, fotografias e outros 
materiais multimídia com música e entretenimento; serviços de entretenimento, nomeadamente, avaliações em linha de música, artistas musicais e vídeos 
musicais; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de música pré-gravada não descarregável, informações no campo da música e comentá-
rios e artigos sobre música, todos on-line através de uma rede informática global; serviços de entretenimento, nomeadamente, aparições ao vivo, televisivas 
e de filmes por um animador profissional; realizando exposições de entretenimento na natureza dos festivais de música; serviços de entretenimento, nomea-
damente realização de exposições no campo da música e das artes; organizando exposições para fins de entretenimento com música e artes; e publicação de 
revistas na web. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003551/2017/ME/MS 
35 e 37 
 
GRAFOPEL - Equipamentos Gráficos, SA 
 
Portugal  
 
Avenida Mario Brito, 4644 4456 - 901 perafita (Porto), 
Portugal 
 
Industrial & Comercial  
06 -11-2017 
Abaixo Listado 

Classe 35: Publicidade e negócios comerciais; publicidade e divulgação publicitária por todos os meios de difusão publicitária; serviços de importação, 
exportação e representação comercial; divulgação, exposição e demonstração de produtos ou serviços; promoção de vendas para terceiros; mediação e con-
clusão de transações comerciais para terceiros; promoção de produtos e serviços incluindo via internet; venda por grosso e a retalho via internet de máquinas 
para impressão de trabalhos, máquinas industriais de impressão, máquinas de impressão litográfica, pressas tipográficas (máquinas de impressão), placas de 
impressão, máquinas para acabamento de impressão, máquinas para a encadernação, aparelhos e máquinas de encadernação,  
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003552/2017/MN/MS 
41 
REDE RECORD DE TELEVISÃO CABO VERDE, 
S.A 
 
Cabo Verde 
PALMAREJO - EDIFICIO MENO BRAZÃO 
 
 
Industrial & Comercial  
06 -11-2017 
CLASSE 41: Programa televisivo de conteúdo informa-
tiva (noticiais), principais noticias do dia.  

para uso industrial, máquinas industriais para encadernar livros, guilhotinas (máquinas), sem ser para uso em escritórios, máquinas de corte, máquinas de 
dobrar cartão, plastificadoras automáticas de folhas, produtos químicos para impressão, aparelhos tinteiros (impressão), tinteiros; serviços de assessoria 
para impressão; impressão digital; difusão e distribuição de material publicitário (panfletos, prospectos, impressos, amostras); publicação de textos publici-
tários; difusão de anúncios publicitários; informação e consultas sobre negócios comerciais incluindo via internet; mediação de negócios comerciais; admi-
nistração comercial; serviços de consultadoria profissional de negócios comerciais; serviços de assessoria para a organização e a direcção de negócios; 
relações públicas; marketing; telemarketing; merchandising; estudo e pesquisa de novos mercados; sondagens de opinião; informação sobre estatísticas 
relacionadas com vendas para terceiros; organização de exposições e feiras com fins publicitários e comerciais. Classe 37: Reparação ou manutenção de 
máquinas e de aparelhos de impressão ou de encadernação; instalação, conservação, reparação ou manutenção de máquinas de impressão; revisão de má-
quinas; instalação e reparação de aparelhos eléctricos; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de máquinas de impressão; forne-
cimento de informações relativas à reparação ou manutenção de aparelhos e máquinas de encadernação; fornecimento de informações relativas à instalação 
de máquinas; fornecimento de informações relativas à instalação de aparelhos eléctricos; serviços de assessoria relacionados com a manutenção de equipa-
mentos auxiliares; recarga de cartuchos de toner; tintagem de fitas para impressoras. 

Reivindicação de Cores: Azul, amarelo, vermelho, branco. 

SOUZETE 
 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003553/2017/ME/MP&S  
31, 33, 39 , 40 e 42 
SIVAC - SOCIEDADE IDEAL DE VINHOS DE 
AVEIRAS DE CIMA, S.A 
 
PORTUGAL 
 
Estrada da Caneira, nº 91, vale Coelho, 2050-198 Avei-
ras de Cima, Portugal 
 
Comercial e Industrial 
17-10-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 31: Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compre-
endidos noutras classes; animais vivos; frutas e legumes frescos; sementes, 
plantas e flores naturais; alimentos para animais; malte. CLASSE 33: Bebi-
das alcoólicas (com excepção das cervejas). CLASSE 39: Transporte; emba-
lagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens, 40 – Tratamento 
de materiais, 42 – Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de 
pesquisas e conceção a eles referentes, serviços de análises e pesquisas in-
dustriais, conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de 
computadores. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003554/2017/ME/MP  
29, 30, 31 e 32 
Cotia Atlas (UK) LLP 
 
 
REINO UNIDO 
Universal House 88-94, Wentworth, Unit, 10, 1º andar, 
Londres, E17SA, Reino Unido 
 
Comercial e Industrial 
17-10-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 29 – carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes 
em conserva, congelados, secos e cozidos. CLASSE 30 - café, chá, cacau, 
arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de 
cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis. CLASSE 31 – 
produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos, não compreendidos noutras 
classes; animais vivos; frutas e legumes frescos. 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 excepção das cervejas). 

Reivindicação de Cores: Amarelo e preto.  

 

Marca nº 
 

Classes 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003555/2017/MN/MP&S  
 
09, 35, 38, 39  
RUI PHILIPE BENTO LIMA  
 
CABO VERDE 
 
Nova Iorque - Estados Unidos da América 
 
 
Comercial e Industrial 
18-10-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 09: software de computador e aplicativo móvel para coordenação 
de serviços de transporte, a saber, software para agendamento e despacho 
automatizados de veículos motorizados; software para obtenção, organização 
e reserva de serviços de transporte; software para o uso por outros para pro-
ver serviços de transporte; software para navegação; software para coordena-
ção e obtenção de serviços de entrega. CLASSE 35: Serviços de gerencia-
mento de negócios no campo de transporte e entrega; serviços de pedidos de 
compra de comidas e mercearia; serviços de pedidos de compra e de entrega 
de produtos; serviços de consultoria de gestão de negócios no campo de 
transporte e entrega. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações; transmis-
são electrónica de dados. CLASSE 39: Fornecimento de uma página web e 
aplicativo móvel apresentando informações relacionadas a serviços de trans-
porte, reservas para serviços de transporte, informações relacionadas a servi-
ços de entrega e reservas de entrega de produtos, documentos, pacotes e 
cargas; serviços de logística de transporte; coordenação e organização de 
serviços de transporte; entrega de refeições; serviço de correio rápido; orga-
nização de viagens; aluguer de viaturas. 

Reivindicação de Cores: Lilás e Rosa.  
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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 

00003557/2017/MN/MS  
41  
ESCOLA DE SAMBA TROPICAL - ASSOCIAÇÃO  
 
Cabo Verde  
Cidade do Mindelo - Cabo Verde 
 
Comercial  
15 -11-2017  
CLASSE 41: Formação, divertimento, atividade cultu-
rais, desfiles e espetáculos na Industrias do Carnaval. 

00003558/2017/ME/MP  
02; 07; 08; 11 e 19 
CASA SANTOS-MÁQUINAS, FERRAMENTAS E 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA 
 
Portugal 
Avenida Central, nº 90/92 Albergaria a Nova - 3850 -
524 Branca. 
 
Industrial & Comercial  
20 -11-2017 
Abaixo Listado 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003559/2017/ME/MP  
34 
 
China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd 
 
China  
 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Changsha, 
Hunan, People's Republic of China 
 
Industrial & Comercial  
 
23 -11-2017 
 
Abaixo Listado 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003560/2017/MN/MP&S  
25, 41 
 
Irina Paula Mendes dos Santos Carvalho 
 
CABO VERDE 
75 Castleton Avenue, Wembley Central, HA9 7QE, 
Londres, Reino Unido  
 
Industrial e Comercial  
15-11-2017 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Cores: Azul; Verde; Amarelo queimado; Laranja  

CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no 
estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores. CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores para 
veículos terrestres); uniões e correias de transmissão ( com exceção das transmissões para veículos). CLASSE 08: Ferramentas e instrumentos manuais acio-
nados por força muscular, cutelaria, lâminas. CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, 
de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias. CLASSE 19: Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos 
para construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas. 

Reivindicação de Prioridade: reivindica-se a prioridade de registo nº 584728, efetuado em Portugal no dia 22/09/2017. 

Reivindicação de Cores: reivindica-se as cores Preto e vermelho. 

Classe 34: Tabaco; tabaco para mastigar; rapé; charutos; cigarros; cigarrilhas; ervas para fumar; frascos para rapé; dicas para cigarros; cachimbos; cortador 
de charutos, porta-cigarros, não em metais preciosos; máquinas de bolso para enrolar cigarros; bocais para porta-cigarros; bocais para porta-charutos; filtros 
para cigarros; filtros para charutos; limpadores de cachimbo [para cachimbos de tabaco]; cremalheira para cachimbos [para cachimbos de tabaco]; garrafas 
de tabaco, não em metais preciosos; fósforos; caixas de fósforos, não em metais preciosos; cinzeiros, não de metal precioso, para fumantes; pedras fogo; 
fixe de filamentos de filtragem de cigarros; papel de cigarro; estojos de cigarros, não em metais preciosos; estojos de charutos, não em metais preciosos; 
papel absorvente para cachimbos; bolsas de tabaco; isqueiros para fumantes; cigarros contendo substitutos de tabaco, não para fins médicos; cigarros eletró-
nicos; soluções líquidas de nicotina para uso em cigarros eletrónicos; vaporizadores oral para fumadores; depósitos de gás para isqueiros de charutos; aro-
mas, sem ser óleos essenciais, para uso em cigarros eletrónicos; tudo em Classe Internacional 34. 

CLASSE 25: Chapéu e vestuário desportivo, e casual. CLASSE 41: Atividades desportivas dentro e fora do Ginásio, Ginásio Ecológico a beira-mar com 
pesos, bancos, e equipamentos feitos em madeira 

Reivindicação de cores: Branco, Preto e Vermelho. 
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003561/2017/MN/MS 
35, 38 
Casa do Cidadão 
 
CABO VERDE  
Avenida Amílcar Cabral nº 03, Calçada Diogo Gomes 
– Plateau 
Comercial e Industrial 
 
15-11-2017 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003563/2017/ME/MP  
16 
 
NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, S.A. 
 
Portugal 
Estrada Nacional 241, Zona Industrial, 6030-245 Vila 
Velha de Rodão, Portugal. 
 
Industrial & Comercial  
04 -12-2017 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003564/2017/ME/MP 
29 
 
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS, S.A. 
 
Brasil  
 
Rodovia BR-116, S/N, Km 18 - Eusébio, Eusébio - 
CE, Brasil 
 
Industrial & Comercial  
07 -12-2017 
Classe 29: Gordura comestíveis; margarina; manteiga; 
óleos comestíveis. 
 

 

Reivindicação de cores: Azul, Branco e Vermelho 

CLASSE 35: Serviços de informação relacionada com produtos eserviços das Orgânicas da Administração Pública; apoio ao cidadão na formalização de 
pedidos de documentos (certidões, produtos da área de negócios e outros actos); Emissão de Certidões Certidões (Nascimento, Casamento, Perfilhação e 
óbito); Serviços de Pedido de NIF, Emissão de Declaração de NIF, Pedido de CAF, Alteração de CAF, Prorrogação de CAF, Criação Empresa No Dia, 
Alteração Empresa No Dia e Encerramento Empresa No Dia. CLASSE 38: Serviços telefônicos; comunicações telefônicas; comunicação electrónica; servi-
ços de telecomunicações prestados através de plataformas e portais da internet; transmissão de mensagens; correio eletrônico; serviços de comunicação 
interactiva; serviços de informação via correio eletrônico e via telefone; serviços de transferência de dados; transmissão de dados através de linhas telefôni-
cas. 

Classe 16: Artigos de papelaria e material escolar; material impresso; papel 
e cartão; babetes em papel; bandeiras [em papel]; bandeirolas em papel; 
bases absorventes em papel; bases de cocktail em papel; bases de papel para 
canecas de cerveja; bases em papel para copos; bases para garrafas [em 
papel]; decorações de mesa em papel; discos/compressas desmaquilhantes 
em papel; estandartes em papel; fileiras de bandeiras em papel; filtros de 
papel para café; fronhas de almofadas, em papel; guardanapos de mesa em 
papel; guardanapos em celulose para uso doméstico; guardanapos em papel 
para uso doméstico; individuais em papel para refeições à mesa; lenços de 
papel; lenços para desmaquilhar em papel; napperons [toalhas] em papel; 
napperons [toalhas] para a mesa [em papel]; panos de rosto em papel; papel 
absorvente; papel higiénico; papel higiénico de textura áspera; películas de 
papel para revestir tampos de sanita; rolos de papel higiénico; rolos de papel 
para cozinha; sacos do lixo em papel; sacos para o lixo em papel [para uso 
doméstico]; toalhas de mesa e guardanapos [em papel]; toalhas de papel; 
toalhas de papel para secar; toalhas em papel; toalhetes de papel; toalhetes 
em papel para o rosto; toalhitas de papel; caixas de papel; cartuchos de pa-
pel, de forma cónica; papel de forro para embalagens; papel de embalagem; 
materiais de embalagem impressos em papel; sacos de compras em papel; 
sacos almofadados de papel; recipientes industriais de papel para embala-
gem; recipientes de papel utilizados para embalagem; sacos para sanduíches 
[em papel]; sacos em papel para merendas; sacos em papel para embalagens; 
sacos e bolsas de papel; sacos de papel para presentes; sacos de papel para 
oferta de vinhos; sacos de papel para festas; sacos de papel para alimentos; 
sacos de papel para assados; sacos de lixo [em papel ou em matérias plásti-
cas]; sacos [invólucros, bolsinhas] para embalagens [em papel ou em maté-
rias plásticas]; tiras de papel. 

BEL CAMPO 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003568/2017/ME/MP  
09 
 
APPLE INC. 
 
 
Estados Unidos da América 
 
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014 - Estados 
Unidos da América 
 
Industrial & Comercial  
 
08 -12-2017 
Abaixo Listado 

Classe 09: Periféricos de computadores, nomeadamente adaptadores, placas adaptadoras, cabos semicondutores e suas peças; utilitário software; computa-
dores; periféricos de computadores e eletrônicos de consumo, nomeadamente, scanners, monitores inteligentes, modems, impressoras, mecanismos de acio-
namento de discos [informática], nomeadamente discos fixos, disquete, cartucho e fita, discos CD-ROM, discos CD-Recordable (CD-R), CD-Rewritable 
(CD -RW) discos; DVD-ROM (DVD somente para leitura) e discos de DVD (DVD-RAM) regraváveis; Videocassetes; televisores digitais; receptores 
estéreo; leitores de DVD; máquinas de videogame para uso com uma televisão ou computador; interfaces de rede, nomeadamente modems a cabo, roteado-
res, pontes, passagens e cubos; amplificadores de áudio e profissionais de consumo; geradores de efeitos especiais de vídeo; câmeras fotográficas digitais; 
câmeras de filmes digitais; equipamentos de teste industrial, nomeadamente unidades de medição de dados, displays digitais, controladores industriais e 
sistemas de testes de controle compostos por hardware e software para testes de equipamentos industriais; sistemas de imagem científica compostos por 
displays gráficos para imagens, câmeras digitais e processamento de imagens de hardware e software; e unidades magneto-ópticas. 
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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 

00003569/2017/ME/MP  
29 
 
Carnes Landeiro, S.A. 
 
Portugal 
 
Rua de Landeiro, Nº.459, 4775-238, Silveiros, Portu-
gal 
 
Industrial & Comercial  
12 -12-2017 
Classe 29: Carnes, carnes salgadas; carne fumada; 
carnes para charcutaria; carnes embaladas; banha para 
alimentação; fiambre; bacon; produtos de charcutaria; 
presunto. 

00003570/2017/ME/MP 
04, 07, 12 
 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA d/b/a 
YAMAHA MOTOR CO., LTD  
 
JAPÃO 
 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
 
Comercial e Industrial 
30-11-2017 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003571/2017/ME/MP  
04, 07, 12 
 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA 
d/b/a YAMAHA MOTOR CO., LTD 
 
JAPÃO  
 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, Japan 
 
Comercial e Industrial 
 
07-12-2017 
 
Abaixo Listado 

Classe 4 -  Óleos e gorduras industriais; Lubrificantes; Compostos para o controlo do pó/poeira; Combustíveis (incluindo gasolinas para motores) e matérias 
de iluminação; Velas e pavios para iluminação; Óleos de lubrificação; Gorduras; Óleos para motores; Óleos combustíveis. Classe 7 - Máquinas e máquinas-
ferramentas; Motores (exceto para veículos terrestres); Componentes de acoplamento e transmissão de máquinas (exceto para veículos terrestres); Instru-
mentos agrícolas, não sendo manuais; Incubadoras de ovos; Máquinas distribuidoras automáticas; Motores de popa; Motores marítimos; Motores multifun-
cionais; Geradores; Hélices para motores de popa; Peças para motores; Elementos de máquinas não para veículos terrestres; Bombas de água; Veículos para 
remover e eliminar a neve; Aparelhos de limpeza de alta pressão; Máquinas de lavagem; Robôs industriais; Máquinas de montagem superficial; Máquinas e 
sistemas para fabrico de semicondutores; Máquinas de montagem superficial para montar componentes eletrónicos em placas de circuito impresso; Dispen-
sadores para aplicar adesivo em placas de circuito impresso; Impressoras automáticas de pasta de solda para imprimir pasta de solda em placas de circuito 
impresso; Máquinas de inspeção de placas de circuito impresso; Bombas [máquinas]; Peças estruturais e componentes para todos os produtos acima referi-
dos. Classe 12 - Veículos; Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Veículos terrestres; Automóveis; Veículos utilitários ligeiros todo-o-
terreno; Veículos recreativos com dois lugares lado a lado; Motociclos; Scooters [veículos]; Motociclos de três rodas ; Scooters [veículos] de três rodas; 
Bicicletas com motor; Bicicletas; Bicicletas elétricas; Bicicletas assistidas a eletricidade; Veículos todo-o-terreno; Carros de neve; Carros de golfe; Veículos 
utilitários motorizados; Cadeiras de rodas; Navios e barcos; Motos de água; Aeronaves; Helicópteros industriais não tripulados; Drones civis; Motores para 
veículos terrestres; Carros; Carros desportivos; Veículos elétricos; Carros laterais; Triciclos; Veículos aquáticos; Iates; Veículos de locomoção por terra, por 
ar, por água e sobre carris; Peças estruturais e componentes para todos os produtos acima referidos. 

CLASSE 04: Óleos e gorduras industriais; Lubrificantes; Compostos para o 
controlo do pó/poeira; Combustíveis (incluindo gasolinas para motores) e 
matérias de iluminação; Velas e pavios para iluminação; Óleos de lubrifica-
ção; Gorduras; Óleos para motores; Óleos combustíveis. CLASSE 07: Má-
quinas e máquinas-ferramentas; Motores (exceto para veículos terrestres); 
Componentes de acoplamento e transmissão de máquinas (exceto para veícu-
los terrestres); Instrumentos agrícolas, não sendo manuais; Incubadoras de 
ovos; Máquinas distribuidoras automáticas; Motores de popa; Motores marí-
timos; Motores multifuncionais; Geradores; Hélices para motores de popa; 
Peças para motores; Elementos de máquinas não para veículos terrestres; 
Bombas de água; Veículos para remover e eliminar a neve; Aparelhos de 
limpeza de alta pressão; Máquinas de lavagem; Robôs industriais; Máquinas 
de montagem superficial; Máquinas e sistemas para fabrico de semiconduto-
res; Máquinas de montagem superficial para montar componentes eletrónicos 
em placas de circuito impresso; Dispensadores para aplicar adesivo em pla-
cas de circuito impresso; Impressoras automáticas de pasta de solda para 
imprimir pasta de solda em placas de circuito impresso; Máquinas de inspe-
ção de placas de circuito impresso; Bombas [máquinas]; Peças estruturais e 
componentes para todos os produtos acima referidos. CLASSE 12: Veículos; 
Aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; Veículos terrestres; 
Automóveis; Veículos utilitários ligeiros todo-o-terreno; Veículos recreativos 
com dois lugares lado a lado; Motociclos; Scooters [veículos]; Motociclos de 
três rodas ; Scooters [veículos] de três rodas; Bicicletas com motor; Bicicle-
tas; Bicicletas elétricas; Bicicletas assistidas a eletricidade; Veículos todo-o-
terreno; Carros de neve; Carros de golfe; Veículos utilitários motorizados; 
Cadeiras de rodas; Navios e barcos; Motos de água; Aeronaves; Helicópteros 
industriais não tripulados; Drones civis; Motores para veículos terrestres; 
Carros; Carros desportivos; Veículos elétricos; Carros laterais; Triciclos; 
Veículos aquáticos; Iates; Veículos de locomoção por terra, por ar, por água e 
sobre carris; Peças estruturais e componentes para todos os produtos acima 
referidos. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003572/2017/ME/MS  
35, 37  
 
ESPAÇOS ANGOLA, S.A 
 
ANGOLA  
Condomínio Alpha, Edifício 1, piso 0, Bairro e Municí-
pio de Talatona, Luanda – Angola 
 
Comercial e Industrial  
08-12-2017  
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 37: Construção; reparação; serviços de 
instalação 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003574/2017/ME/MS  
35  
 
VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD. 
China 
 
283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan, 
Guangdong - China 
 
Industrial & Comercial  
14 -12-2017 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003573/2017/ME/MP  
29  
 
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS, S.A 
 
BRASIL  
 
Rodovia BR - 116, S/N, KM 18- Sede Eusébio, Eusé-
bio- CE, Brasil 
 
Comercial e Industrial 
07-12-2017  
 
CLASSE 29: Gorduras comestíveis; margarina; mantei-
ga; óleos comestíveis. 

Classe 35: Publicidade; apresentação de bens em meios de comunicação, para fins retalhistas; fornecimento de espaço em sites para a publicidade de bens e 
serviços; Publicidade on-line em uma rede informática; Fornecimento de informações comerciais através de um site; organização de exposições para fins 
comerciais ou publicitários; serviços de agências de importação-exportação; promoção de vendas [para terceiros]; Disponibilização de um espaço de merca-
do on-line para compradores e vendedores de produtos e serviços; Compilação de informação numa base de dados informática; Sistematização de informa-
ção numa base de dados informática; Subscrição de serviços de telecomunicação para terceiros; Atualização e manutenção de dados em bases de dados 
informáticas; Indexação de websites para fins comerciais ou publicitários; Compilação de índices de informações para fins comerciais ou publicitários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003575/2017/ME/MP 
09 
 
APPLE INC. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014 - Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial 
18-12-2017 
 
CLASSE 09: Computadores, notebooks, hardware de 
computador, software do sistema operacional, periféri-
cos de computador. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003577/2017/ME/MP  
 09  
 
APPLE INC. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014 - Estados 
Unidos da América 
 
Industrial & Comercial  
18 -12-2017 
 
Classe 09: Computadores, notebooks, hardware de 
computador, software do sistema operacional, periféri-
cos de computador.  

DONA DA CASA 

IMAC 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003576/2017/ME/MP 
09 
 
APPLE INC. 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014 - Estados 
Unidos da América 
 
Industrial & Comercial  
18 -12-2017 
 
Classe 09: Computadores, notebooks, hardware de 
computador, software do sistema operacional, periféri-
cos de computador. 

MAC 

MACBOOK 
 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003579/2017/ME/MS 
 
43 
 
STEIGENBERGER HOTELS AG 
 
ALEMANHA 
 
Lyoner Strasse 25, 60528 Frankfurt, Alemanha 
 
Comercial  
20-12-2017 
 
CLASSE 43: Serviços hoteleiros, de restauração 
(alimentação) e de complexos turísticos; Serviços de 
fornecimento de alimentos e bebidas; alojamento tem-
porário; reservas de alojamento; fornecimento de infor-
mação e aconselhamento em relação aos serviços atrás 
mencionados; todos os serviços atrás mencionados 
fornecidos também através de meios eletrônicos e via 
internet. 

Reivindicação de prioridade: País: Alemanha, Nº 302017018160, Da-

ta: 20-07-2017. 
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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 

00003580/2017/ME/MP 
09  
 
Shenzhen Otot Electronic Group co., Ltd 
 
China 
 
Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial Zone, 
Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, China 
 
Industrial & Comercial  
18 -12-2017 
 
Abaixo Listado 

00003581/2017/ME/MP  
34 
 
Dunhill Tobacco of London Limited 
REINO UNIDO 
 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Comercial e Industrial  
22-12-2017 
 
CLASSE 34: Cigarros, charutos, cigarrilhas, tabaco de 
enrolar, tabaco para cachimbo, tabaco e produtos de 
tabaco. 

Classe 09: Computadores em forma de tablet; robôs humanoides com inteli-
gência artificial; relógios inteligentes (processamento de dados); aplicações 
de software informático descarregáveis; aparelhos de navegação para veícu-
los [computadores de bordo]; smartphones; telefones celulares; telemóveis; 
equipamentos para redes de comunicação; televisores. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003584/2018/MN/MP  
33 
 
PORTO GRANDE DISTILLERS, LDA 
Cabo Verde 
 
Cidade da Praia, Nossa Senhora da Graça, Achada San-
to António MEIO DE ASA, RUA DA UCCLA 
 
Industrial & Comercial  
11-01-2018 
Bebidas Alcoólicas Destiladas (Gim) 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003583/2018/ME/MP  
09 
 
Shenzhen Otot Electronic Group co., Ltd. 
 
China  
 
Floor 6, building B, Jiuwei the Third Industrial Zone, 
Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, China 
 
Industrial & Comercial  
 
10-01-2018 
 
Telefones celulares; smartphones; caixas de altifalantes; 
postos radiotelefónicos; robôs humanoides com inteli-
gência artificial; aparelhos eletrodinâmicos para o con-
trolo remoto de sinalização; aparelhos de comunicação 
para redes; dispositivos antiparasitas [eletricidade]; 
servidores de rede; aplicações de software informático 
descarregáveis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003585/2018/MN/MP  
33  
 
PORTO GRANDE DISTILLERS, LDA  
Cabo Verde  
 
Cidade da Praia, Nossa Senhora da Graça, Achada San-
to António MEIO DE ASA, RUA DA UCCLA 
 
Industrial & Comercial  
11-01-2018  
Bebidas Alcoólicas destiladas (Licor). 

Reivindicação de prioridade: Reivindica-se a prioridade do registo n.º 
UK00003239563, pedido a 26 de Junho de 2017 no Reino Unido. 

LAGINHA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003586/2018/ME/MP  
32 
 
Monster Energy Company 
 
Estados Unidos da América 
 
1 Monster Way, Corona, Califórnia 92879 - Estados 
Unidos da América 
 
Industrial & Comercial  
 
11-01-2018 
 
Classe 32: Bebidas não alcoólicas, incluindo bebidas 

gasosas e bebidas energéticas; xaropes, concentrados, 

pós e preparações para fazer bebidas, incluindo bebidas 

gasosas e bebidas energéticas; cerveja. 

FURY 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003588/2017/MN/MP  
03  
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA  
 
CABO VERDE 
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago 
 
Comercial e Industrial 
 
08-12-2017 
CLASSE 03: Produtos desinfetantes e de limpeza de 
superfícies. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003589/2017/MN/MP  
 03  
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA  
 
CABO VERDE  
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago 
 
Comercial e Industrial 
 
08-12-2017 
CLASSE 03: Detergente para loiça. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003590/2017/MN/MP  
03 
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA  
 
CABO VERDE  
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago  
 
Comercial e Industrial  
 
08-12-2017  
CLASSE 03: Detergente para loiça. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003591/2017/MN/MP  
03  
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA 
 
CABO VERDE  
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago 
 
Comercial e Industrial  
 
08-12-2017  
CLASSE 03: Detergente para loiça, produto desinfetan-
te e para limpeza de superfícies. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003592/2017/MN/MP  
03  
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA 
 
CABO VERDE 
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago 
 
Comercial e Industrial 
 
08-12-2017  
CLASSE 03: Detergente para loiça, produto desinfetan-
te e para limpeza de superfícies. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003593/2017/MN/MP  
03  
 
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA 
 
CABO VERDE 
Achada Grande Trás, Cidade da Praia, Ilha Santiago 
 
Comercial e Industrial 
 
08-12-2017 
CLASSE 03: Detergente para loiça, produto desinfe-
tante e para limpeza de superfícies. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003596/2018/ME/MP  
34 
 
YSM Investments (Pty) Ltd 
 
ÁFRICA DO SUL 
 
129 Hilton Road, Meadowview Business Estate West, 
Linbro Park, Sandton, Gauteng, South África 
Comercial e Industrial 
 
03-01-2018 
CLASSE 34: Cigarros; tabaco; produtos de tabaco; 
isqueiros; fósforos; artigos para fumadores. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003597/2018/MN/MS 
40 
 
CV Ópticas, lda 
 
Cabo Verde  
 
Plateau, Rua Cândido dos Reis, Praia, Nossa senhora da 
Graça 
 
Comercial 
10-01-2018 
 
CLASSE 40: Serviços de montagem e transformação de 
óculos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003598/2018/ME/MP 
32 
 
MONSTER ENERGY COMPANY 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
1 Monster Way, Corona, Califórnia 92879 - Estados 
Unidos da América 
 
Comercial e Industrial 
 
11-01-2018 
Abaixo Listado 

PREDATOR 

CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas, incluindo bebidas gasosas e bebidas 
energéticas; xaropes, concentrados, pós e preparações para fazer bebidas, 
incluindo bebidas gasosas e bebidas energéticas; cerveja. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003604/2018/MN/MS 
35, 41 
 
NOVA EDITORA, SARL 
 
CABO VERDE 
 
Praia, Palmarejo (Av. de Santiago) 
 
Comercial 
19-01-2018 
 
CLASSE 35: Divulgação de publicidade impressa em 
publicações; divulgação de publicidade online. CLAS-
SE 41: Edição de publicações; edição de publicações 
periódicas impressas e online; edição de publicações e 
reportagens informativas; publicação de publicidade 
impressa e online. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003606/2018/ME/MP  
05  
 
SANOFI-AVENTIS FRANCE 
 
França  
 
82 avenue Raspail 94250 GENTILLY – França 
 
Comercial e Industrial 
 
19-01-2018 
CLASSE 05: Produtos farmacêuticos. 

Reivindicação de cores: Azul e branco SPECIA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003607/2018/MN/MP&S 
07, 12, 35, 37 e 39 
 
TCORAUTO, LDA - Timas e Correia Auto - TCA 
 
Cabo Verde 
Zona Industrial de Achada Grande Trás, CP 2050 Praia 
- Ilha de Santiago, Cabo Verde 
 
Comercial e Industrial 
22-01-2018 
 
CLASSE 07: Máquinas; máquinas-ferramentas e moto-
res; máquinas e outros equipamentos agrícolas; outras 
máquinas e equipamentos. CLASSE 12: Veículos auto-
móveis, todas as suas partes, acessórios e peças. CLAS-
SE 35: Gestão de negócios comerciais, administração 
comercial, publicidade e trabalhos de escritório. CLAS-
SE 37: Manutenção e reparação de veículos automó-
veis, suas e peças e acessórios; aluguer de máquinas e 
equipamentos de construção. CLASSE 39: Aluguer de 
veículos automóveis. 
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 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003623/2016/ME/MS  
 
35 e 43  
 
Vivo Energy Holding B.V.  
 
Holanda  
 
Teleportboulevard 110, Amsterdam, 1043 EJ, The 
Netherlands 
 
Comercial 
 
18/10/2016 
Abaixo listado 

Classe 35: a compilação, para o benefício de terceiros de uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e comprar comodamente estes produtos 
num minimercado ou loja de conveniência, nomeadamente, café, chá, comida, bebidas, louça, livros, jornais e revistas, cartões de felicitações, gravações 
musicais, carteiras, sacos de viagem, sacos de compras, malas de senhora, malas de senhor, jóias, vestuário e chapéus, brinquedos, incluindo peluches, 
cosméticos, sabões e detergentes, champô, produtos de limpeza, pasta de dentes, escova de dentes, cigarros, tabacos e isqueiros; serviços de retalho relacio-
nados com a venda de produtos num minimercado ou loja de conveniência, nomeadamente, café, chá, comida, bebidas, louça, livros, jornais revistas, car-
tões de felicitações, gravações musicais, carteiras, sacos de viagem, sacos de compras, malas de senhora, malas de senhor, jóias, vestuário e chapéus, brin-
quedos, incluindo peluches, cosméticos, sabões e detergentes, champô, produtos de limpeza, pasta de dentes, escova de dentes, cigarros, tabacos e isquei-
ros; organização, exploração e gestão de programas de fidelização e programas de incentivos através da emissão e processamento de descontos sob a forma 
de pontos de fidelização pela compra dos bens e serviços da empresa; organização, exploração e supervisão de programas de fidelização; serviços de infor-
mação, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços acima mencionados. Classe 43: Serviços para o fornecimento de comida e bebida incluindo 
cafés, cafetarias, serviços de comida e bebida para fora; serviços de restaurante self-service; serviços de café self-service em minimercados de retalho ou 
loja de conveniência; snack-bares; serviços de bar de café para o fornecimento de café e bebidas à base de café; preparação de comida e bebidas; serviços 
de informação, assessoria e consultadoria relacionados com os serviços acima mencionados.  

Reivindicam-se as cores: Laranja e amarelo. 

Reivindicação do direito de Prioridade: r eivindica-se a prioridade com base no registo da marca nº 3160451 efetuado em Inglaterra em 20/04/2016 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003258/2016/ME/MP 
 
32 
 
Rush Energy Africa Inc 
 
Ilhas Virgens Britânicas  
 
Morgan & Morgan Building, Pasea Estate, Road Town, 
Tortola, British Virgin Islands.  
 
Industria & Comercial  
 
17-11-2016 
Abaixo Listado 

RUSH! ENERGY 

CLASSE 32: Águas minerais e gaseificas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de frutas; bebidas energéticas; xaropes e outras prepara-
ções para fazer bebidas. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

RETIFICAÇÃO DE 
PEDIDOS  

2 
RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE MARCA  
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Marca nº 00002089/2013/ME/MP 
DIOVAN 

Retificação da marca nº 0002089/2013/ME/MP, em nome da NOVARTIS AG, de nacio-

nalidade Suíça, com residência em 4002 Basel SWITZERLAND, publicada no 3º BPI, na 

parte relativa à data do pedido, de 11/03/2013 para 15/02/2013. 

 

Marca n.º 00002548/2014/ME/MS 
 

INTEL  

 

Retificação da marca nº 00002548/2014/ME/MS, em nome da INTEL CORPORATION, 

de nacionalidade Americana, com residência em 2200 Mission College Boulevard, Santa 

Clara, Califórnia, 95052-8119, United States of America., publicada no 12º BPI, na parte 

relativa a data de pedido na qual deveria constar 11/08/2014.  

Marca nº 00002654/2011/ME/MS 
 

VESTAS 

Retificação da marca nº 00002654/2011/ME/MS, em nome da VESTAS WIND 

SYSTEMS A/S, de nacionalidade Dinamarquesa, com residência em  Hedea-

ger 42, 8200 Aarhus N, Dinamarca, publicada no 10º BPI, na parte relativa à 

data do pedido na qual deveria constar 24/05/2011. 

Marca nº 00002887/2015/ME/MP 

 

 

 

Retificação da marca nº 00002887/2015/ME/MP, em nome da M Dias Branco S.A. In-

dustria e comércio de Alimentos., de nacionalidade Brasileira, com residência na Rodovia 

BR 116, km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil., publicada no 12º BPI, na parte relativa a 

exclusão da reivindicação de prioridade, por não ter sido reivindicada. 

Marca n.º 00002894/2015/ME/MP 

 

 

 
Retificação da marca nº 00002894/2015/ME/MP, em nome da M Dias Branco S.A. In-

dustria e comércio de Alimentos., de nacionalidade Brasileira, com residência na Rodovia 

BR 116, km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil., publicada no 12º BPI, na parte relativa a 

exclusão da reivindicação de prioridade, por não ter sido reivindicada.  

Marca n.º 00002897/2015/ME/MP 

 

 

 

Retificação da marca nº 00002897/2015/ME/MP, em nome da M Dias Branco S.A. In-

dustria e comércio de Alimentos., de nacionalidade Brasileira, com residência na Rodovia 

BR 116, km 18, s/nº., Eusébio, Ceará, Brasil., publicada no 12º BPI, na parte relativa a 

exclusão da reivindicação de prioridade, por não ter sido reivindicada.  

Marca n.º 00002955/2015/ME/MP 

 

GV80 

 

Retificação da marca nº 00002955/2015/ME/MP, em nome da HYUNDAI MOTOR 

COMPANY, de nacionalidade Sul-coreano, com residência em 12, Heolleung-ro, 

Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, publicado no 11º BPI, na parte relativa ao numero 

da marca : 00002955/2015/ME/MP.  

Marca n.º 00003227/2016/ME/MP 

 

BALLANTINE´S 

 

Retificação da marca nº00003227/2016/ME/MP, em nome da Allied Domecq Spirits & 

Wine Limited, de nacionalidade Britânica, com residência na Chivas House, 72 Chan-

cellors Road, London W6 9RS, United Kingdom., publicada no 9º BPI, na parte relativa a 

lista os produtos: bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas)  

Marca n.º 00003293/2016/ME/MP 
  

 

 

Retificação da marca nº 00003293/2016/ME/MP, em nome da RSPL HEALTH PVT. 

LIMITED, de nacionalidade Indiana, com residência na -119-121(Part), Block P&T, 

Fazalganj Kalpi Road, Kanpur – 208012 (U.P.), India , publicada no 11º BPI, na 

parte relativa a morada do requerente. 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

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

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

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

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

ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

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

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

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

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

é preferível); 

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

prio proprietário da marca ou um agente oficial da propriedade industrial, devidamente mandatado para tal; 

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

rente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

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

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

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

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

4 
 
 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO 
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
ALTERAÇÃO DE CLASSE 
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AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE 

MARCAS 
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  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

• DE: M&H Management Limited, com sede em 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port Louis, Mauri-
tius 
  

• PARA: MHG IP HOLDING (SINGAPORE) 
PTE. LTD, com sede em 2, Alexandra Road, #05-
02 Delta House, Singapore (159919) 

00000827/2009/ME/MS  43, 44 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

• DE: M&H Management Limited, com sede em 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port Louis, Mauri-
tius 
  

• PARA: MHG IP HOLDING (SINGAPORE) 
PTE. LTD, com sede em 2, Alexandra Road, #05-
02 Delta House, Singapore (159919) 

00000830/2009/ME/MS  43, 44 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

• DE: M&H Management Limited, com sede em 
4th Floor, IBL House, Caudan, Port Louis, Mauri-
tius 
  

• PARA: MHG IP HOLDING (SINGAPORE) 
PTE. LTD, com sede em 2, Alexandra Road, #05-
02 Delta House, Singapore (159919) 

00000916/2009/ME/MS 

 

43 
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AVERBAMENTO DE  
MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE 

DO TITULAR 
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N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DENOMINAÇÃO 
SOCIAL DO TITULAR: 

  
DE: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA 
(também comercializando como CITI- ZEN WATCH CO. 
LTD.) 
  
PARA: CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA AL-
SO TRADING AS CITIZEN WATCH CO., LTD 

000001098/2006/ME/MP  14 
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ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

ALTERAÇÃO DA CLASSE 
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N.º Marca 

Reprodução do sinal da 
Marca 

Classes 

ALTERAÇÃO DA CLASSE DA MARCA: 
  

DE: 25,  26,  27, 28, 35 e 41  
  
PARA: 25; 26; 27; 28; 32,33, 35 e 41  00003246/2016/MN/MP&S  ATEMOSPHERE 25,  26,  27, 28, 

35 e 41  

ALTERAÇÃO DA CLASSE DA MARCA: 
  

DE: 16, 25, 26, 27, 28, 35 e 41  
  
PARA: 16, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35 e 41  00003444/2017/MN/MP&S  SOKI DECORAÇÕES  

16, 25, 26, 27, 

28, 32, 33, 35 e 
41  
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PEDIDO DE  
PATENTE 

3 
Pedido de Patente 
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Nº pedido de Patente 00003508/2016/PE 

Data do pedido  24-05-2016 

Requerente PAREKH, SUNEEL NAVNITDAS 

Residência  A-10 Manoj CHSL, S G Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025, India 

País ÍNDIA 

Inventor (es) Parekh, Suneel Navnitdas e Parekh, Navnitdas Radhakisthan (falecido). 

Epígrafe/Título MÉTODO DE PRODUÇÃO DE UM COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO, O COMPOS-
TO À BASE DE MERCÚRIO, OS MÉTODOS PARA UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À 
BASE DE MERCÚRIO E AS UTILIZAÇÕES DO COMPOSTO À BASE DE MERCÚRIO. 

Resumo da Invenção A PRESENTE INVENÇÃO REFERE-SE A UM MÉTODO DE FABRICO DE UM COM-
POSTO À BASE DE MERCÚRIO, E A MÉTODOS DE UTILIZAÇÃO DO COMPOSTO À 
BASE MERCÚRIO E ÀS UTILIZAÇÕES DO COMPOSTO BASE DE MERCÚRIO. 

Desenho  

Reivindicação de Prioridade 12-05-2015, ÍNDIA, 1874/MUM/2015 
09-07-2015, ÍNDIA, 2612/MUM/2015 
16-03-2016, PCT, PCT/IB2016/000305 
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO
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TÍTULOS  DE CONCESSÃO   

5 
 

TÍTULOS DE REGISTO  
 
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  
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 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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N.º Registo: 0000995/2010/ME/MP 

Marca: BRAVO 

Classe: 32 

Titular: RAUCH FRUCHTSÄFTE 

GmbH 

 

Data do pedido: 28-12-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

País de Origem: Áustr ia 

 
 
 

BRAVO 

  
 
 

N.º Registo: 0000818/2010/ME/MP&S 

Marca: INTEL 

Classe: 16, 38, 41, 42 

Titular: INTEL CORPORATION 

 

Data do pedido: 02-02-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 16-10-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 

N.º Registo: 00000718/2007/ME/MP 

Marca: VOLKSWAGEN 

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft  

Data do pedido: 04-10-2007 

Publicação: BO 25-06-2010 

Data de Concessão: 19-12-2016 

País de Origem: Alemanha 

 

 
 
 
 

INTEL 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000819/2010/ME/MP&S 

Marca: INTEL 

Classe: 16, 42 

Titular: INTEL CORPORATION 

Data do pedido: 12-01-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 16-10-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 
 
 
 

VOLKSWAGEN 

 
 
 
 

N.º Registo: 0000716/2006/ME/MP  

Marca: VOLKSWAGEN  

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft  

 

Data do pedido: 09-06-2006 

Publicação: BO 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

País de Origem: Alemanha 

ORACLE 

N.º Registo: 00000699/2006/ME/MP 

Marca: ORACLE  

Classe: 09 

Titular: Oracle International Corpora-
tion 

Data do pedido: 29-05-2006 

Publicação: BO 25-06-2010 

Data de Concessão: 21-12-2016 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

VW 

N.º Registo: 00000717/2007/ME/MP 

Marca: VOLKSWAGEN  

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft 

 

Data do pedido: 04-10-2007 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

País de Origem: Alemanha  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

N.º Registo: 00001167/2010/ME/MP 

Marca: H. UPMANN 

Classe: 34 

Titular: CORPORACION HABANOS, 

S.A. 

 

Data do pedido: 24-11-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 19-01-2018 

País de Origem: CUBA 
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N.º Registo: 00001639/2012/ME/MP 

Marca: TOUGH. DURABLE. BUILT 
TO LAST. 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 29-02-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 
 
 
 
 
 

BEM SIMPLES 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00001613/2012/ME/MP&S 

Marca: BEM SIMPLES 

Classe: 09, 38, 41 

Titular: FOX LATIN AMERICAN 
CHANNEL LLC. 

Data do pedido: 04-01-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 
 
 
 
 

TOUGH. DURABLE. 
BUILT  TO  LAST.  

 
 
 
 

N.º Registo: 00001481/2010/ME/MP 

Marca: ARMANI 

Classe: 11, 20, 21 

Titular: Giorgio Armani S.P.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio 

Data do pedido: 31-05-2010 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

País de Origem: SUÍÇA 

 

N.º Registo: 00001365/2011/ME/MP&S 

Marca: SHELL (FIGURATIVA) 

Classe: 1, 4, 19, 35, 37, 43 

Titular: Shell Brands International AG  

 

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 19-01-2018 

País de Origem: SUÍÇA  

ARMANI 

N.º Registo: 00001359/2011/ME/MP 

Marca: V-POWER 

Classe:  4 

Titular: Shell Brands International AG  

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 19-01-2018 

País de Origem: SUÍÇA 

 
 
 
 
 

 
V-POWER 

 
 

 

 

N.º Registo: 00001364/2011/ME/MP&S 

Marca: SHELL  

Classe: 1, 4, 19, 35, 37, 43 

Titular: Shell Brands International AG  

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 19-01-2018 

País de Origem: SUÍÇA 

 
 
 
 

SHELL 
 
 

N.º Registo: 00001265/2008/ME/MP 

Marca: HAVAIANAS 

Classe: 18 

Titular: ALPARGATAS S.A. 

 

Data do pedido: 22-01-2008 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 07-12-2017 

País de Origem: BRASIL 

HAVAIANAS 

N.º Registo: 00001329/2008/ME/MP 

Marca: IGLO 

Classe: 29 

Titular: Iglo Neder land B.V. 

 

Data do pedido: 09-09-2008 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

País de Origem: HOLANDA  

IGLO 
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N.º Registo: 00001919/2012/ME/MP 

Marca: PRÍNCIPE VIEIRA DE CAS-
TRO 

Classe: 30 

Titular: Vieir a de Castro – Produtos Ali-
mentares, S.A. 

Data do pedido: 31-07-2012  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-01-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

PRÍNCIPE 
VIEIRA DE 
CASTRO 

N.º Registo: 00001941/2012/ME/MP 

Marca: INTEL INSIDE  

Classe: 09 

Titular: INTEL CORPORATION 

Data do pedido: 03-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-10-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 

N.º Registo: 00001875/2012/ME/MP 

Marca: ATE CERAMIC 

Classe: 12 

Titular: CONTINENTAL TEVES AG 
& CO. oHG 

Data do pedido: 17-05-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05-12-2017 

País de Origem: ALEMANHA 

 
 

 
 

N.º Registo: 00001701/2012/ME/MS 

Marca: TITAN MINING SERVICES 

Classe: 42 

Titular: Titan International, Inc. 

Data do pedido: 17-02-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA  

 
 
 
 
 

 
TITAN MINING 

SERVICES 
 

 
 

N.º Registo: 00001960/2012/ME/MP 

Marca: MAXION (word and design) 

Classe: 12 

Titular: Lochpe-Maxion S/A 

Data do pedido: 02-10-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07-12-2017 

País de Origem: BRASIL 

 

N.º Registo: 00001921/2012/ME/MP&S 

Marca: HILTI 

Classe: 01, 06, 07, 08, 09, 13, 17, 19, 20, 

25, 37 

Titular: Hilti Aktiengesellschaft  

Data do pedido: 20-07-2012  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-09-2017  

País de Origem: Liechtenstein 

 
 

 

 
 

N.º Registo: 00001860/2012/ME/MP 

Marca: BAISHA 

Classe: 34 

Titular: China Tobacco Hunan    
Industrial CO. LTD 

Data do pedido: 05-06-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05-12-2017 

País de Origem: CHINA 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001640/2012/ME/MP 

Marca: TITAN MOVES THE WORLD 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 29-02-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 

 

TITAN MOVES 

THE WORLD 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002112/2013/ME/MP 

Marca: MINUTE MAID 

Classe: 32 

Titular: THE COCA-COLA COM-
PANY 

Data do pedido: 11-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-12-2017 

País de Origem: Estados Unidos da 
América  

 
 
 
 
 
 

LATINA 
 
 
 

 

N.º Registo: 00002106/2013/ME/MP 

Marca: LATINA 

Classe: 32 

Titular: CLASSIC BEVERAGES (BVI) 
LTD 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-01-2018 

País de Origem: NIGÉRIA 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002077/2013/ME/MP 

Marca: bluepharma  

Classe: 05 

Titular: Bluepharma - Indústria 
Farmacêutica, S.A. 

Data do pedido: 30-01-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-02-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

REVOLUTION 

N.º Registo: 00002071/2013/ME/MP 

Marca: REVOLUTION 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 16-01-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001997/2012/ME/MP 

Marca: TITAN 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 09-11-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 
 
 
 
 
 

TITAN 
 
 
 

 

N.º Registo: 00002045/2013/ME/MP 

Marca: MARTINI ROYALE 

Classe: 33 

Titular: Bacardi & Company Limited  

Data do pedido: 24-01-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-12-2017 

País de Origem: Liechtenstein 

 
 
 
 

MARTINI ROYALE 

 

 

N.º Registo: 00001961/2012/ME/MP 

Marca: MAXION 

Classe: 12 

Titular: Lochpe-Maxion S/A 

Data do pedido: 02-10-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 07-12-2017 

País de Origem: BRASIL 

MAXION 

N.º Registo: 00001986/2012/ME/MP 

Marca: LASSA ICEWAYS 

Classe: 12 

Titular: Br isa Br idgestone Sabanci 
Lastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 

Data do pedido: 14-06-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-01-2018 

País de Origem: TURQUIA 

 
 
 
 

LASSA ICEWAYS 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002129/2013/ME/MP 

Marca: IRIS 

Classe: 09 

Titular: INTEL CORPORATION 

Data do pedido: 07/05/2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/10/2017  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

IRIS 

N.º Registo: 00002259 /2013/ME/
MP&S 

Marca: SALSA 

Classe:14, 25, 35 

Titular: Irmãos Vila Nova, S.A. 

Data do pedido: 23-10-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-02-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

SALSA 

N.º Registo: 00002120/2012/ME/MP 

Marca: SCION 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA J IDOSHA KA-
BUSHIKI KAISHA (TOYOTA MO-
TOR CORPORATION) 

Data do pedido: 14-06-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-01-2018 

País de Origem: JAPÃO 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00002124/2013/ME/MP 

Marca: EXCEDRIN 

Classe: 05 

Titular: NOVARTIS AG 

Data do pedido: 15-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-12-2017 

País de Origem: Suíça 

 
 
 
 

EXCEDRIN 

N.º Registo: 00002113/2013/ME/MS 

Marca: SIGUE 

Classe: 36 

Titular: SIGUE CORPORATION 

 

Data do pedido: 12-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-12-2017 

País de Origem: Estados Unidos da 
América 

 
 
 
 
 
 

SIGUE 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002134/2013/ME/MP 

Marca: NISMO 

Classe: 12 

Titular: Nissan J idosha Kabushiki 
Kaisha (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.) 

Data do pedido: 23-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-01-2018 

País de Origem: JAPÃO  

NISMO 

N.º Registo: 00002123/2013/ME/MP 

Marca: br f 

Classe: 29, 30, 31 

Titular: BRF - Brasil Foods S/A 

Data do pedido: 08-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 13-03-2017 

País de Origem: Brasil 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002114/2013/ME/MS 

Marca: SIGUE MONEY TRANSFER  

Classe: 36 

Titular: SIGUE CORPORATION 

Data do pedido: 12-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 08-12-2017 

País de Origem: Estados Unidos da 

América 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002527/2014/ME/MS 

Marca: PORTUGAL SOU EU 

Classe: 35, 38 

Titular: IAPMEI - Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P. 

Data do pedido: 08-08-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 17-01-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 

N.º Registo: 00002534/2014/ME/MP&S 

Marca: PANDORA 

Classe: 3, 9, 14, 18, 25, 35 

Titular: PANDORA A/S 

Data do pedido: 16-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 14-07-2017 

País de Origem: Dinamarca 

PANDORA 

N.º Registo: 00002356/2013/ME/MP&S 

Marca: VILLAGI BRAVO 

Classe: 16 39, 41, 43 

Titular: ALPITOUR S.P.A 

 

Data do pedido: 24-12-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 27-11-2017 

País de Origem: ITÁLIA 

 
 
 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00002440/2014/ME/MP 

Marca: BOEHRINGER INGELHEIM  

Classe: 05, 10 

Titular: BOEHRINGER INGELHEIM 
PHARMA GmbH & CO. KG. 

Data do pedido: 08-04-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 05-10-2017 

País de Origem: Alemanha 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002267/2013/ME/MP 

Marca: DTH4 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 

INC. 

Data do pedido: 04-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 

 
 

DTH4  
 
 

N.º Registo: 00002285/2013/ME/MP 

Marca: TITAN THE GRIZZ 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 05-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002530/2014/ME/MP 

Marca: MADE BY TITAN 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 

INC. 

Data do pedido: 24-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 11-07-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

MADE BY TITAN 

N.º Registo: 00002362/2014/ME/MP 

Marca: COMPAL DA HORTA 

Classe: 29 

Titular: SUMOL+COMPAL MAR-

CAS, S.A 

Data do pedido: 21-01-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-01-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 
 
 
 
 

COMPAL DA 

HORTA 

 
 
 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002685/2015/ME/MS 

Marca: PESTANA 

Classe: 43 

Titular: Grupo Pestana - S.G.P.S. - 

S.A. 

Data do pedido: 13-02-2015 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 08-02-2018 

País de Origem: PORTUGAL 
 

N.º Registo: 00002711/2014/ME/MP 

Marca: Magefesa 

Classe: 21 

Titular: VITRINOR VITRIFICADOS 
DEL NORTE, S.A.L. 

Data do pedido: 03-10-2014 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 22-05-2015 

País de Origem: ESPANHA  

 

N.º Registo: 00002651/2014/ME/MP 

Marca: TISDALE 

Classe: 33 

Titular: E. & J . Gallo Winery 

Data do pedido: 11-02-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 27-11-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

 
 
 
 
 

TISDALE 
 
 
 

 

N.º Registo: 00002661/2014/ME/MP 

Marca: ANDRÉ 

Classe: 33 

Titular: E. & J . Gallo Winery 

Data do pedido: 11-02-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 27-11-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA  

 
 
 
 

ANDRÉ 

 

 

N.º Registo: 00002546/2014/ME/MP 

Marca: INTEL INSIDE  

Classe: 09, 10, 14, 25 

Titular: INTEL CORPORATION 

Data do pedido: 08-10-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 16-10-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002619/2014/ME/MP 

Marca: PRÉSIDENT  

Classe: 29, 30, 32 

Titular: B.S.A. 

Data do pedido: 09-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 17-01-2018 

País de Origem: FRANÇA 

 
 

 
 

N.º Registo: 00002704/2015/ME/MP 

Marca: LSW 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 09-03-2015 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 25-01-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

LSW  

N.º Registo: 00002652/2014/ME/MP 

Marca: FIVE OAKS 

Classe: 33 

Titular: E. & J . Gallo Winery 

Data do pedido: 11-02-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 27-11-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 

DA AMÉRICA 

 
 
 
 

FIVE OAKS 
 
 
 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003444/2017/MN/
MP&S 

Marca: SOKI DECORAÇÕES 

Classe: 16, 25, 26, 27, 28, 35 e 41 

Titular: Sónia Cr istina de Pur ificação 
Tavares Duarte 

Data do pedido: 17-11-2016 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 22/02/2018 

País de Origem: CABO VERDE 

SOKI DECORAÇÕES  

N.º Registo: 00003096/2016/ME/MP&S 

Marca: FIGURATIVA 

Classe: 09, 16, 35, 36, 38, 41 

Titular: CAIXA GERAL DE DEPÓSI-

TOS, S.A. 

Data do pedido: 28-04-2016 

Publicação: 8º BPI 

Data de Concessão: 27-07-2016 

País de Origem: PORTUGAL 

 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003374/2017/MN/MS 

 Marca: AYA CONSULTING 

Classe: 35, 41 

Titular: AYA CONSULTING, SOCIE-

DADE UNIPESSOAL, LDA 

Data do pedido: 24-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 09-01-2018 

País de Origem: Cabo Verde 

 
 

 
 

 

N.º Registo: 00002815/2015/ME/MP 

Marca: GORILA 

Classe: 30 

Titular: LUSITECA - PRODUTOS ALI-

MENTARES, S.A 

Data do pedido: 29-07-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 17-01-2018 

País de Origem: PORTUGAL  

 
 
 
 
 
 

GORILA 

 
 
 

N.º Registo: 00002816/2015/ME/MP&S 

Marca: OLX 

Classe: 09, 35, 43 

Titular: OLX B.V. 

Data do pedido: 30-07-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão: 22-11-2017 

País de Origem: HOLANDA  

 
 
 
 

OLX 
 
 
 

N.º Registo: 00003246/2016/MN/MP&S 

Marca: ATEMOSPHERE 

Classe: 25,  26,  27,  28,  32, 33, 35 e 41 

Titular: Sónia Cr istina de Pur ificação 
Tavares Duarte 

Data do pedido: 17-11-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 22-02-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 
 
 
 

ATEMOSPHERE 

 
 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RETIFICAÇÃO  
TÍTULOS DE MARCAS 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
Marca nº 0000624/2008/ME/MS 

 
 
PREFERRED GUEST 

 

Retificação da marca nº 0000624/2008/ME/MS, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 1 de 

1 de Janeiro de 2010, e no 5º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efeito de concessão de título, 

na parte relativa à morada/endereço do titular: One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, Estados 

Unidos da América. 

  

Marca nº 0000625/2008/ME/MS  

 
SPG 

 

Retificação da marca nº 0000625/2008/ME/MS, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 1 de 

1 de Janeiro de 2010, e no 5º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efeito de concessão de título, 

na parte relativa à morada/endereço do titular: One StarPoint, Stamford, Connecticut, 06902, Estados 

Unidos da América. 

  

 
Marca nº 0000666/2009/ME/MS  

 
 
 

 

Retificação da marca nº 0000666/2009/ME/MS, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 25 

de 25 de Junho de 2010, e no 4º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efeito de concessão de 

título, na parte relativa à descrição do Produto/Serviço da (classe 35): Comércio a retalho, em lojas de 

pequeno, médio e grande porte, de vários produtos, tais como preparações para branqueamento e outras 

substâncias para uso em lavandaria; Preparações para limpeza, polimento, esfoliação e abrasivos; Sa-

bões; perfumaria, Óleos essenciais, cosméticos, loções capilares, dentífricos; Carne, peixe, aves e caça, 

extratos de carne; Frutas e vegetais preservados, secos e cozidos; Geleias, doces, compotas, ovos, leite e 

produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, manteiga, charcutaria, carnes salgadas, crustáceos (não 

vivos), conservas de carne ou peixe, queijos, bebidas lácteas; Molhos para salada, conservas, picles, 

pratos preparados prontos para o vácuo, com base nos produtos acima referidos, café, chá, cacau, açúcar, 

arroz, tapioca, sagu, substitutos do café, farinha e Preparados a partir de cereais, pão, pastelaria e confei-

taria, gelados comestíveis, mel, melaço, levedura, fermento, sal, mostarda, vinagre, molhos 

(condimentos), especiarias, gelo para refresco, Sandes, pizzas, panquecas, biscoitos, bolos, biscoitos, 

confeitaria, chocolate, cacau, café, chocolate, Ou bebidas à base de chá, produtos agrícolas, hortícolas e 

florestais, nem preparados nem processados, grãos (sementes), animais vivos, frutas e vegetais frescos, 

plantas e flores naturais, animais, Géneros alimentícios, malte, relva natural, crustáceos (ao vivo), iscas 

de pesca vivas, sementes de cereais, não transformadas, arbustos, madeira não tratada, plantas secas para 

decoração, forragem, cervejas, cerveja e porteiro, águas minerais e gaseificadas, bebidas não alcoólicas, 

xaropes e outras preparações para o fabrico de bebidas (exceto café, chá ou bebidas à base de cacau e 

bebidas lácteas), bebidas alcoólicas (exceto cervejas), vinhos velhos, bebidas  espirituosas,  licores,  

digestivos  (licores  e  bebidas  espirituosas),  extratos  ou  essências alcoólicas. 

 
Marca nº 0000170/2006/ME/MP 

 
DILOP 

  
Retificação da marca nº 0000170/2006/ME/MP, publicada para efeito de publicitação do pedido no B.O 

III Serie nº 1 de 1 de Janeiro de 2010, e no 10 º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efeito de 

concessão de título, na parte relativa ao nome do titular: MONTE D’ALVA – ALIMENTAÇÃO S.A. 

 
Marca nº 0000170/2006/ME/MP 

 
DAMATTA 

  
Retificação da marca nº 0000170/2006/ME/MP, publicada para efeito de publicitação do pedido no 2º 
BPI - Boletim da Propriedade Intelectual, e no 10 º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para 
efeito de concessão de título, na parte relativa ao nome do titular: MONTE D’ALVA – ALIMENTA-
ÇÃO S.A. 

  

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

6  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0418 

VIRGINIA VAZ DA MOURA  

 

ELLA RAPAIS BU AXAM NA NHA      

CAMINHO  

MÚSICA 

 

PAPEL 

12-04-2017 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0420 

BONAKO, LDA.  

 

 

BONAKO GAME ARENA (BGA)  

 

SOFTWARE 

 

USB (PRENDRIVE) 

24-07-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0421 

MAMADU CAMARA  

 

 

SILABASON  

 

MÚSICA 

 

CD 

30-08-2017  

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 

0422 

JEAN MICHEL FURTADO  

 

 

MW - INNOVATION (DIASPO CABO 

VERDE - feeling)  

PROJECTO 

 

PAPEL 

16-10-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0415 

LUCINEIDA CELISA GONÇALVES DA 

SILVA  

N SIGUE NHA CAMINHO  

 

MÚSICA  

 

PAPEL 

17-04-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0417 

LUÍSA MARIA DA COSTA JANEIRINHO  

 

TURISMO DE CONHECIMENTO  

 

REVISTA 

 

PAPEL 

18-04-2017  

0419 

BONAKO, LDA.  

 

 

MY TELECOM  

 

MÚSICA 

 

USB (PRENDRIVE) 

24-07-2017  

0416 

MANUEL JOÃO DOS SANTOS  

 

OS FUNDADORES DA LIBERDADE DA 

PÁTRIA  

LIVRO 

 

USB (PRENDRIVE) 

25-05-2017  

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0428 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

CALOTÊR  

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0430 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

ZÉ PIRANHA 

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0431 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

PLAY BOY  

 

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0429 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

BAFARADA  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0432 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

 

PARTIDA 

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0426 

KRIOSOFT, LDA  

 

 

CvTicket  

SOFTWARE 

 

PAPEL 

14-12-2017  

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0427 

LUNA ARTE & DESIGN, LDA 

 

 

BLOCO DE NOTA: LUNA ARTE & DESIGN  

 

OBRAS DE DESIGN E ILUSTRAÇÃO  

PAPEL 

19-12-2017 

0425 

MARLENE NEVES FURTADO  

 

 

MISS 40+ UNIQUE  

PROJECTO 

 

PAPEL 

17-11-2017  

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0436 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

PAGA JURO  

 

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0438 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

 

GROGUE  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0439 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

CHICOTINHO  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0437 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

CA BIBÊ PITROL  

 

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0440 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

 

TRIBUTO UNIVERSAL   

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0434 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

ROTCHA SCRIBIDA  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0435 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

S. TOMÉ  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

0433 

ANTÓNIO JOAQUIM DOS SANTOS  

 

PISCA PISCA  

 

MÚSICA 

 

PAPEL 

22-12-2017 

13ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0444 

JELYKA ALBERTINA MERKEL LIMA  

 

REVOLUÇÃO DE CONSCIÊNCIA - R.3.0 

 

PROJECTO 

 

PAPEL 

22-01-2018   

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0442 

MAMADU ALIU BALDÉ (NEGGA BY)  

 

WALLA HÁREMA  

 

MÚSICA 

 

CD 

16-01-2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0443 

LUNA ARTE & DESIGN, LDA 

 

LAYOUT DO BLOCO DE NOTAS DAS 

ILHAS  

OBRAS DE DESIGN E ILUSTRAÇÃO  

 

PAPEL (BROCHURA) 

05-01-2018 

0441 

MICAEL JORGE TAVARES FIGUEIREDO 

RAMOS & EDSON JOSÉ BARROS TEIXEIRA  

BLOKU 

 

MÚSICA 

 

PAPEL/CD 

10-01-2018  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0445 

MICAEL JORGE TAVARES FIGUEIREDO 

RAMOS  

TXIGA TXOU  

 

 

MÚSICA 

 

PAPEL CD 

24-01-2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0446 

PEDRO CELESTINO GOMES CORREIA, 

LARISSA PAVLOVNA FREIRE MORAIS  

PARTITURAS DE MÚSICAS DE CABO 

VERDE  

LIVRO 

 

PAPEL (BROCHURA) 

05-01-2018 

13ºBPI


