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Prazos de Reclamação e de Contestação 
 

 
De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade 
Industrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de 
20 de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº 
4/2007, o  prazo para apresentação das reclamações é de 
dois meses, a contar da data da publicação do pedido no 
BPI — Boletim da Propriedade Intelectual. 
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Artigo 283º 
 

Conteúdo do BPI 
 

1. No Boletim da Propriedade Industrial, são publicados: 
a) Os avisos de pedidos de patentes, de modelos de 
utilidade e de registo; 
b) As alterações ao pedido inicial; 
c) Os avisos de declaração de caducidade; 
d) As concessões e as recusas; 
e) As renovações e revalidações; 
f) As declarações de intenção de uso e de provas de uso; 
g) As declarações de renúncia e as desistências; 
h) As transmissões, concessões de licenças de exploração 
e alteração de identidade, de sede ou 
residência dos titulares; 
i) As decisões finais de processos judiciais sobre 
propriedade industrial; 
j) Outros actos e assuntos que devam ser levados ao 
conhecimento do público. 
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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  
MARCAS 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003424/2017/ME/MP&S 
3, 9, 14, 18, 28, 35, 38, 41, 45 
 
ASOS Plc 
Reino Unido 
 
Greater London House, Hampstead Road, London 
NW1 7FB, United Kingdom 
 
Comercial e industrial 
09/06/2017 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00002900/2015/ME/MS 
 
39 
FEDERAL EXPRESS CORPORATION 
 
Estados Unidos da América 
 
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, Mem-
phis, TN 38125, EUA. 
 
Comercial 
31/07/2015 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

            Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003422/2017/ME/MP 
29 
 
BELGOMILK (COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP 
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID (CVBA) 
 
Bélgica 
 
Fabriekstraat 141 9120 Kallo Belgium 
 
comercial e industrial 
 
08/06/2017 
 
Leite, derivados do leite; leite em pó; soro de leite; 
bebidas de leite; queijo e manteiga. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003017/2009/MN/MS 
41, 43 
NICE BURGUER, LDA 
 
CABO VERDE 
ADP – Aeroporto da Praia 
 
 
Comercial e Industrial 
 
17-07-2009 
Abaixo Listado 

Serviços prestados no transporte de mercadorias de um local para outro, por 
terra e por ar, consistindo na recolha, transporte, entrega, rastreio e armaze-
nagem de documentos, embalagens e carga. 

 

THE WORLD ON TIME Ku Xintido Na Bô 

CLASSE 41: Entretenimento infantil, actividades turísticas, compreendendo, 
a, promoção em âmbito regional ou nacional de exposições, congressos, 
workshops, conferências, feiras e eventos similares que contribuam para o 
entretenimento social dos mais jovens, bem como de todos os outros produ-
tos e serviços afins, necessários para a persecução dos objectivos subjacen-
tes ao presente pacto social. CLASSE 43: Confecção de produtos e serviços 
ligados aos sectores de restauração de comida rápida; comercialização de 
serviços ligados a buffet infantil. BINCO 

ASOS 

 Classe 3: Produtos para branquear e outras substâncias para a lavagem de roupa; produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 
óleos essenciais, cosméticos, loções para o cabelo; dentífricos; hidratantes; maquilhagem; produtos para os cuidados de beleza; produtos para os cuidados 
de unhas; estojos de barbear; desodorizante pessoal; produtos bronzeadores; lenços impregnados de loções cosméticas; artigos de higiene pessoal; pasta de 
dentes; sem que qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 9: Software informático; publicações eletrónicas; aplicações para smartpho-
nes e tablets; óculos de sol; óculos (ótica); óculos; smartwatches; software de aplicação; aparelhos e instrumentos digitais; capas para telemóveis; ausculta-
dores; impressoras; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos; sem que qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 14: 
Metais preciosos e suas ligas, não incluídos em outras classes; Joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; relógios de 
pulso; bijutaria de fantasia; joalharia de fantasia; bijutaria de imitação; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos; sem que qualquer artigo 
acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 18: Couro e imitações de couro, e não incluídos em outras classes; Malas e sacos de viagem; guarda-chuvas 
e pára-sóis; artigos de bagagem, sacos, carteiras e outros artigos para transporte; cintos; peças e acessórios para todos os artigos acima referidos; sem que 
qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 28: Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto; máquinas e aparelhos de ginásio; 
equipamento desportivo; brinquedos; peças e acessórios para os artigos acima referidos; sem que qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclismo. 
Classe 35: Gestão empresarial; serviços de escritório; organização, execução e supervisão de programas de fidelidade e programas de incentivos promocio-
nais; serviços de cartão de fidelidade; serviços de publicidade, marketing e promoção; retalho e retalho online relacionados com a venda de produtos para 
branquear e outras substâncias para a lavagem de roupa, produtos para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméti-
cos, loções capilares, dentífricos, hidratantes, maquilhagem, produtos para os cuidados de beleza, produtos para os cuidados de unhas, estojos de barbear, 
desodorizante pessoal, produtos bronzeadores, lenços impregnados de loções cosméticas, artigos de higiene pessoal, pasta de dentes, Velas, velas perfuma-
das, velas para ocasiões especiais, peças e acessórios para os artigos acima referidos, Suplementos multivitamínicos, suplementos nutricionais, Ferramentas 
e instrumentos manuais (operados manualmente), talheres, lâminas de barbear, estojos de manicure, dispositivos para depilação, aparelhos e instrumentos 
para o corte de cabelo, peças, componentes e acessórios para todos os artigos acima referidos, sem que qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclis-
mo. Software informático, publicações eletrónicas, aplicações para smartphones e tablets, óculos de sol, óculos (ótica), óculos, smartwatches, software de 
aplicação, aparelhos e instrumentos digitais, capas para telemóveis, auscultadores, impressoras, aparelhos de massagem, vestuário de compressão graduada, 
ligaduras de suporte, protetores para os joelhos sob a forma de suportes [sem serem artigos de desporto], Aparelhos para iluminação, aquecimento, produ-
ção de vapor, cozinhar, refrigeração, secar, ventilação, distribuição de água e instalações sanitárias, Metais preciosos e suas ligas não incluindo em outras 
classes, Joias, pedras preciosas, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios, relógios de pulso, bijutaria de fantasia, joalharia de fantasia, bijutaria de 
imitação, Instrumentos musicais, Papel e cartão, materiais impressos, materiais para encadernação de livros, fotografias, artigos de papelaria, adesivos 
(matérias colantes) para papelaria ou para uso doméstico, materiais para artistas, pincéis, máquinas de escrever e acessórios de escritório [exceto mobília], 
material de ensino [com exceção de aparelhos], materiais plásticos para embalagem, sacos com pegas, carateres de tipografia, clichés (estereótipos) de tipo-
grafia, álbuns, vales de oferta, Couro e imitações de couro, não incluídos em outras classes, Malas e sacos de viagem, guarda-chuvas e para-sóis, artigos de 
bagagem, sacos, carteiras e outros artigos de transporte, cintos, Mobília, espelhos, molduras para fotografias, decorações de plástico para alimentos, orna-
mentos de plástico para decoração de festas, almofadas, arcas, Almofadas, Sacos-cama, Utensílios e recipientes para uso doméstico ou na cozinha, pentes e 
esponjas, escovas [exceto pincéis de pintar], vidro bruto ou semitrabalhado [exceto vidro usado em construção], vidraria, porcelana e faiança, estojos para 
artigos de higiene pessoal, Utensílios cosméticos, Luvas esfoliantes, Escovas de cabelo, Escovas de dentes, Têxteis e sucedâneos de têxteis , colchas de 
cama, toalhas de mesa, roupa de banho, Tecidos têxteis para a fabricação de vestuário, Vestuário, calçado, acessórios para a cabeça, vestuário para homem, 
vestuário para mulher, vestuário para criança, botas, casacos, luvas, chapéus, leggings, roupas exteriores, camisas, sapatos, saias, meias, fatos, fatos de ba-
nho, camisolas, t-shirts, calças, roupa interior, uniformes, blusas, costumes, vestidos de noiva, vestidos para damas de honor, Renda e bordado, fitas e laços, 
botões, ganchos e ilhós, alfinetes e agulhas, Artigos para prender o cabelo, Postiços, Fivelas, [acessórios de vestuário], Frisadores de cabelo, Jogos e brin-
quedos, artigos de ginástica e desporto, máquinas e aparelhos de ginásio, equipamento desportivo, brinquedos,  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003453/2017/ME/MS 
35, 39 
 
Transmed Lebanese Holding S.A.L. 
Líbano 
 
Transmed Bldg, 225 Foch Street, P.O. Box: 11-913, 
Beruit 2060, Lebanon 
 
Comercial e Industrial 
 
13/07/2017 
Abaixo Listado 

Classe 35: Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; 
funções do escritório; serviços de gestão de negócios, nomeadamente logísti-
ca de gerenciamento, logística reversa, serviços de cadeia de suprimentos, 
visibilidade e sincronização da cadeia de suprimentos, previsão de demanda 
e suprimento, processos de distribuição de produtos para terceiros. Classe 
39: Transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; arranjo de 
viagem; serviços de distribuição, nomeadamente, entrega; logística de cadeia 
de suprimentos e serviços de logística reversa, nomeadamente armazena-
mento, transporte e entrega de mercadorias para terceiros, por via aérea, 
ferroviária, naval ou de caminhão.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

0003599/2018/ME/MP&S 
16, 28, 35, 36, 39, 41, 43, 44 
 
TUI AG 
ALEMANHA 
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha 
 
Comercial e Industrial 
12-01-2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 16: Papel; cartão; decalcomanias; autocolantes [artigos de papela-
ria]; recipientes para artigos de papelaria; bases para canecas de cerveja; 
sacos em papel para embalagens; sacos em matérias plásticas para embala-
gem; sacos de papel; blocos de papel e papel de carta; produtos de impres-
são, em especial livros, folhetos, brochuras, jornais, revistas [Jornais]; foto-
grafias; cartões postais; bilhetes, bilhetes de entrada, calendários, cartas 
[cartões], catálogos; instrumentos de escrita, em especial canetas, lápis; esti-
lógrafos; material para artistas; pincéis; artigos para escritório [com excep-
ção de móveis], em especial tachas [pioneses]; selos para carimbar; almofa-
das para carimbos; suportes para blocos de notas; material de instrução e 
ensino (com excepção de aparelhos); cartão para embalagem; papel para 
embalagem; matérias plásticas para embalagem; caracteres de impressão; 
bandeiras [em papel] e galhardetes em papel; adesivos para papelaria;  

peças e acessórios para os artigos acima referidos, sem que qualquer artigo acima referido seja relativo ao ciclismo; compilação para o benefício de tercei-
ros, de todos os artigos acima referidos permitindo aos clientes ver e comprar adequadamente os artigos acima referidos, num website na Internet ou num 
catálogo por ordem postal, ou através de telecomunicações; serviços de publicidade e de marketing proporcionado por redes sociais; serviços de publicidade 
e de marketing através de imagens GIF (Graphics Interchange Format); serviços de publicidade e de marketing, nomeadamente, marketing e promoção de 
bens e serviços relacionados com eventos culturais, compras, viagem através de meios impressos e eletrónicos; desenvolvimento de estratégias de marke-
ting, conceitos e táticas, nomeadamente, desenvolvimento de audiências, conhecimento de marcas, influência de marcas, criação de comunidade online e 
comunicações digitais 'de boca em boca'; serviços de publicidade e de marketing proporcionados através de construções pré-fabricadas,  alojamento tempo-
rário e festivais; serviços de publicidade relacionados com a conceção e execução de programas de marketing 'de boca em boca', viral e experiencial; forne-
cimento de informação a clientes e aconselhamento ou assistência na seleção de artigos em compilação tal como é acima referido; serviços de informação, 
de assessoria e consultadoria relacionados com os serviços acima mencionados; sem que qualquer serviço acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 
38: Telecomunicações; prestação de acesso a conteúdo multimédia online; prestação de canais de telecomunicações para serviços de televendas e retalho; 
serviços de agências noticiosas; transmissão de vales eletrónicos através de dispositivos móveis e da Internet; fornecimento de redes sociais; serviços de 
informação, de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços acima mencionados; sem que qualquer serviço acima referido seja relativo ao 
ciclismo. Classe 41: Educação; prestação de formação; entretimento; atividades culturais; publicação de revisões; organização de concursos na Internet; 
divulgação de notícias; operação online de publicações eletrónicas; organização de concursos; organização de espetáculos de moda; organização de festas, 
festivais e eventos de entretenimento; fotografia; reportagem fotográfica e jornalismo fotográfico; serviços de informação, de assessoria e consultadoria 
relacionados com o acima mencionado; sem que qualquer serviço acima referido seja relativo ao ciclismo. Classe 45: Serviços personalizado de compras; 
serviços de estilita pessoal; atribuição de licenças de direitos de propriedade intelectual; aluguer de vestuário; serviço de redes sociais online; prestação de 
website de rede social para entretenimento; serviços de informação, de assessoria e consultadoria relacionados com todos os serviços acima mencionados; 
sem que qualquer serviço acima referido seja relativo ao ciclismo. 

Reivindicam-se as cores: azul escuro, azul claro e branco. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003562/2017/ME/MP 
34 
 
China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd. 
CHINA 
 
No. 188, Section 3, Wanjiali Middle Road, Changsha, 
Hunan, People's Republic of China. 
 
23-11-2017 
Abaixo Listado 
 

CLASSE 34: Tabaco; tabaco para mastigar; rapé; charutos; cigarros; cigarri-
lhas; 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]; cremalheíra 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 eletrônicos; soluções líquidas de nicotina para uso em 
cigarros eletrônicos; vaporizadores oral para fumadores; depósitos de gás 
para isqueiros de charutos; aromas, sem ser óleos essenciais, para uso em 
cigarros eletrônicos; tudo em Classe Internacional 34. 

MARELLA 
individuais e bases de papel para copos, canecas, chávenas, bules de café e de 
chá; porta documentos [artigos de papelaria]. CLASSE 28: Jogos; brinque-
dos; jogos de sociedade; brinquedos insufláveis, em especial com a forma de 
aviões e animais; artigos de ginástica e desporto; cartas de jogar; modelos e 
respectivas partes; modelos de brincar, em especial de veículos, aviões, com-
boios e navios, bem como respectivos acessórios; kits de modelos de montar 
em miniatura [brinquedos]; sacos para tacos de golfe, com ou sem rodas; 
tacos de golfe; luvas de golfe; utensílios para reparar terreno [acessórios de 
golfe]; forquetas [acessórios de golfe]; sacos de rede para a pesca; decorações 
para árvores de natal, excepto iluminação e confeitaria; suportes de velas para 
árvores de natal; confetti; marionetas; peluches [brinquedos]; rocas 
[brinquedos]; trotinetas [brinquedos]; patins de rodas; bolas para jogos; ba-
lões de brinquedo; puzzles; máquinas de jogos de vídeo; jogos portáteis com 
ecrãs de cristal líquido [Icd]; aparelhos para jogos; flutuadores para natação. 
CLASSE 35: Publicidade, incluindo publicidade na Internet; marketing; 
marketing em redes digitais; serviços de telemarketing; relações públicas; 
serviços publicitários e promocionais (para terceiros); aluguer de material 
publicitário; aluguer e fornecimento de espaços publicitários, incluindo espa-
ços publicitários na Internet; mediação de contados econômicos e comerciais, 
incluindo através da Internet; aluguer e fornecimento de tempo de publicida-
de em meios de comunicação social; publicidade directa por correio; distri-
buição de amostras para fins publicitários; difusão de anúncios publicitários; 
reprodução de documentos; publicação de textos publicitários; redacção de 
textos publicitários; publicação de produtos de impressão para fins  
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publicitários, em particular, catálogos de operadores turísticos, também em formato electrónico e na Internet;  estudos de mercado, 

incluindo sondagem de opinião e análises de mercado; organização de exposições e feiras comerciais com fins comerciais e promocio-

nais; serviços de assessoria comerciais para consumidores; publicidade através de direct mail para atracção de novos clientes e manu-

tenção da base de clientes existentes; publicidade on-line numa rede informática; actualização, manutenção, sistematização e compila-

ção de dados em bases de dados informáticas; consultadoria organizacional em matéria de medidas para retenção de clientes; desenvol-

vimento de actividades de marketing que incluem o fornecimento de bônus (reduções) e regalias similares (desenvolvimento de activi-

dades de marketing para programas de bônus); consultadoria comercial e organizacional, incluindo para programas de fidelização de 

clientes; consultoria empresarial; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de trabalhos administrativos; serviços de 

assessoria sobre organização e gestão de empresas; contabilidade; gestão hoteleira [para terceiros]; preparação organizacional de negó-

cios relativos a projectos de construção como serviços prestados por entidades responsáveis pela execução de obras; consultadoria orga-

nizacional e de gestão relacionada com estratégias de franchising; consultadoria empresarial para contratos de franchising; patrocínio, 

nomeadamente fornecimento de contratos de publicidade e promoção para terceiros; aluguer de máquinas de escritório; recrutamento 

de empregados de escritório; fornecimento de endereços de empresas para fins publicitários; serviços de venda em leilões, incluindo 

através da Internet; fornecimento de contractos para compra e venda de produtos (para terceiros) através de um canal de televendas; 

adjudicação de contractos para fornecimento de serviços para terceiros através de um canal de vendas; aluguer de pessoal para linhas 

directas de assistência ("hotlines") e centros de atendimento telefônico ("call centers"): serviços de encomendas através de linhas direc-

tas de assistência ou centros de atendimento telefônico ("call centers"); serviços de comércio retalhista dos produtos seguintes, nomea-

damente, sabões, produtos de perfumaria, perfumes, águas de cheiro, água-de-colónia, desodorizantes para uso pessoal, pot-pourris 

perfumados, óleos essenciais, cosméticos, produtos para o banho, preparações cosméticas para o cuidado da pele, loções para uso cosmé-

tico; cremes cosméticos; máscaras de beleza; produtos de maquilhagem; batons para os lábios; estojos de cosmética; champôs: loções 

para os cabelos; dentífricos, produtos para cuidado da boca não para uso medicinal, óleos solares, produtos para barbear, loções para 

depois de barbear, pomada para calçado, incenso [paus], velas para a iluminação, velas para árvores de natal, velas perfumadas, pro-

dutos sanitários para uso medicinal, produtos dietéticos de uso medicinal, alimentos para bebês, fraldas para bebês, emplastros, mate-

rial para pensos, desinfectantes, produtos para protecção solar para uso farmacêutico, unguentos farmacêuticos contra as queimaduras 

do sol, produtos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e veterinários, estojos de medicamentos, portáteis, guarnecidos, malas de emer-

gência - bolsas e sacos (guarnecidos), produtos para o banho, preparações medicinais e terapêuticas para o banho, artigos em metal, 

ganchos de cabides metálicos para vestuário e sacos, serralharia metálica, caixas em metais comuns, placas de identificação metálicas, 

etiquetas para bagagem, escadas móveis metálicas para o embarque de passageiros, distribuidores fixos de toalhas metálicos, caixas de 

correio metálicas, máquinas agrícolas, máquinas para o fabrico de massas alimentícias, máquinas e aparelhos de limpeza, eléctricos, 

máquinas de engomar, aparelhos de limpeza a vapor, etiquetadoras [máquinas], lavadoras de garrafas, máquinas para lavar a loiça, 

desenroscadoras, berbequins elétricos, ferramentas, não sendo acionadas manualmente, máquinas de lavagem a alta pressão, pistolas 

de cola, eléctricas, aparelhos de manutenção para carga e descarga, ceifeiras, espremedores de fruta eléctricos, de uso doméstico, facas 

eléctricas, liquidificadores eléctricos de uso doméstico, abre-latas eléctricos, batedores eléctricos, batedeiras eléctricas de uso domésti-

co, máquinas para cortar o pão, máquinas para raspar legumes, moinhos para café sem serem os manuais, máquinas para amassar, 

máquinas de cozinha, eléctricas, máquinas de cozinha [eléctricas], moinhos para uso doméstico sem serem manuais, moinhos de pi-

menta, não sendo manuais, bombas para a cerveja, dínamos, motores para barcos, máquinas de costura, cortadoras de relva 

(máquinas), tesouras de corte de chapa, eléctricas, rectificadoras, aparelhos eléctricos para engraxar calçado, máquinas de distribuição 

automática, ferramentas manuais accionadas manualmente, cutelaria, garfos e colheres, cutelaria, facas garfos e colheres e baixela de 

prata, facas para cortar legumes, abre-latas, não eléctricos, cortadores de ovos, não eléctricos, quebra-nozes, abridor de ostras, fatiado-

res de queijo, instrumentos manuais para transporte de ferro fundido, almofarizes [ferramentas manuais], pinças para o açúcar, ferra-

mentas manuais de jardinagem, pás para quebrar gelo, armas brancas, tesouras, furadores [brocas], linguetas [ferramentas], pés de 

cabra, limas, pás estreitas, instrumentos para o afiamento de lâminas, chaves de parafusos, ferros para polir e lustrar, máquinas de 

barbear, estojos para lâminas de barbear, estojos de barbear, estojos de manicuras e de pedicuras, aparelhos de depilação eléctricos e 

não eléctricos, tenazes, enroladores de pestanas, foles para chaminés [instrumentos manuais], corta-relvas (instrumentos manuais), 

ancinhos de golfe, ferros de engomar, aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, ópticos, de medida, de 

sinalização, de controle (inspecção) e de ensino, termômetros digitais, sem ser para uso médico, barômetros, indicadores de temperatu-

ra, estações meteorológicas sem fios compostos essencialmente por indicadores de temperatura, por barômetros, por higrometros bem 

como por indicadores de data e horas, suportes de dados, em especial suportes de registo magnético, CD-ROM, DVD, cartões magnéti-

cos, cartões inteligentes, discos fonográficos e outros meios de registo digital, suportes de armazenamento de dados digitais permutá-

veis, suportes de armazenamento de dados electrónicos intermutáveis, unidades de disco amovível [USB flash drives], aparelhos para o 

tratamento da informação e computadores, hardware para o processamento de dados, software, aparelhos para o registo, a transmissão 

e a reprodução de som, imagens e/ou dados, máquinas fotográficas digitais, câmaras, câmaras de vídeo, aparelhos telefônicos, em espe-

cial telefones móveis e acessórios para os artigos atrás referidos, máquinas de calcular, suportes de dados magnéticos, fitas magnéticas 

e de vídeo, filmes (películas) impressionados, software para computador, mecanismos para aparelhos de pré- pagamento, binóculos, 

lupas, estojos para óculos, óculos, lentes de óculos, armações de óculos e óculos de sol, artigos de oculista, máscaras e fatos de mergu-

lho, aparelhos de respiração para a natação subaquática, ímans decorativos, capacetes de protecção para desporto, taquímetros, tape-

tes de rato, balanças, provetas [tubos de ensaio], aparelhos de navegação para veículos (computadores de bordo), instrumentos de nave-

gação, aparelhos de navegação por satélite, ficheiros de música descarregáveis, preservativos, luvas (de massagem), aparelhos de mas-

sagem (incluindo para cuidados de beleza), aparelhos de massagem sob a forma de esferas, biberons [biberões], aparelhos de ilumina-

ção, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instala-

ções sanitárias, secadores de cabelo, material electrónico de cozinha, fornos, torradeiras, sanduicheiras, grelhas, espetos para assar 

carne, churrasqueiras, aparelhos eléctricos de "raclette", aparelhos de fondue eléctricos, máquinas de café eléctricas, chaleiras, aquece-

dores de água, aparelhos eléctricos de preparação de iogurte, máquinas eléctricas para fazer waffles, escalfetas, panelas de pressão 

eléctricas, aquecedores de pratos, aparelhos para tirar cerveja de pressão, máquinas de fazer pão, fritadeiras eléctricas, microondas, 

aparelhos e máquinas para gelo, geleiras eléctricas, recipientes frigoríficos, dispositivos para o arrefecimento do ar, armários frigorífi-

cos, vaporizadores faciais [saunas], lâmpadas eléctricas, lâmpadas de leitura, lustres, lâmpadas eléctricas para árvores de Natal, lan-

ternas em papel [venezianas], lanternas de iluminação, lanternas de bolso, lanternas para bicicletas, aparelhos de iluminação para 

veículos, archotes e tochas para iluminação, suportes de quebra-luzes, abat-jour, lanternas, candeeiros a óleo, lâmpadas de iluminação, 

escalfetas de bolso, ventiladores de ar condicionado, botijas de água quente, aquecedores eléctricos de biberões, escalfetas para os pés 

(eléctricas ou não eléctricas), radiadores [aquecimento], cobertores eléctricos (não para uso medicinal), aparelhos de ar quente, termo-

ventiladores, acumuladores de calor, isqueiros a gás, isqueiros de fricção para acender o gás, queimadores a petróleo, instalações de ar 

condicionado, aparelho de condicionamento de ar, aparelhos para filtrar a água, jactos de água ornamentais, fontes,  
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aparelhos para tomada de água, torneiras, em particular torneiras de água, guarnições de banheiras, veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por 
água, acessórios para veículos, em particular bombas de ar, espelhos retrovisores, pára-sol [estores] para automóveis, cestos especiais para bicicletas, cam-
painhas de bicicletas, pedais para bicicletas, selins de velocípedes, guarda-saias para bicicletas, esticadores de raios de rodas [tensores], bolsas de bagagem 
para veículos de duas rodas, bombas de velocípedes, guiadores de bicicletas, guarda-lamas, correntes de neve e correntes antiderrapantes, carrinhos-de-mão, 
carroças basculantes, carros de golfe, carrinhos de bebê, pára-quedas, coberturas para veículos, fogos de artifício, velas mágicas (fogo-de-artifício), petar-
dos, metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaque, nomeadamente joalharia, pedras preciosas, bijutaria, em especial pulseiras, bro-
ches, anéis e brincos, relojoaria e instrumentos cronométricos, relógios despertadores, relógios e correias para relógios, alfinetes, caixas e figurinhas 
(estatuetas), todos em metais preciosos, correntes de joalharia, molas e alfinetes para gravatas, botões de punho, porta-chaves, caixas de jóias, papel, cartão 
e produtos feitos nestes materiais, nomadamente cartões com nomes, etiquetas para bagagem, decalcomanias, autocolantes [artigos de papelaria], recipientes 
para artigos de papelaria, apoios para fundos de canecas de cerveja, sacos de embalagem em papel e sacos em matérias plásticas para embalagem, sacos em 
papel, blocos de papel e papel de cartas, materiais de impressão, livros, folhetos, brochuras, jornais, revistas, fotografias, bilhetes postais, bilhetes, bilhetes 
de entrada, calendários, cartões, catálogos, instrumentos de escrita, em particular canetas, lápis e canetas esferográficas, material para artistas, pincéis, arti-
gos de escritório, tachas, selos para carimbar e almofadas para carimbos, suportes para blocos de notas, material de instrução e de ensino (excepto apare-
lhos), material de embalagem em papel, cartão ou matérias plásticas, caracteres para impressão, galhardetes e bandeiras em papel, adesivos para papelaria, 
bases em papel para copos, canecas, taças, cafeteiras e bules, capas para documentos, artigos de marroquinaria em couro ou imitações de couro e produtos 
feitos nestes materiais, nomeadamente cofres de viagem, pastas (marroquinaria), carteiras de documentos, mochilas, sacos, em particular sacos de tiracolo, 
sacos para garrafas, mochilas de campismo, bolsas de cintura, sacos de paria, sacos de desporto e bolsas de praia, carteiras de bolso, bolsas, sacos para pro-
visões (sacos de compras) e sacos de rede para compras, estojos de viagem (marroquinaria), estojos para chaves, sacos de toilette, correias para bagagem, 
artigos de selaria, coberturas para cavalos e cabrestos, chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol, bengalas, etiquetas para bagagem em couro ou imitações de 
couro, caixinhas em couro ou em cartão couro [imitação de couro], móveis, espelhos, molduras, produtos em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, 
osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madre-pérola, espuma do mar e sucedâneos destas matérias ou em matérias plásticas, nomeadamente latas, caixas e 
caixotes, ganchos de bengaleiros e paletes, colchões insufláveis e encostos de ar (não sendo de uso médico), etiquetas para bagagem (cartões com nomes), 
não metálicas, objectos publicitários insufláveis, espelhos de mão, fichas  para carrinhos de compras (não metálicas), recipientes de embalagem em matérias 
plásticas, utensílios e recipientes para o lar ou para a cozinha, em particular caixas, saboneteiras, lancheiras e recipientes térmicos, saleiros e pimenteiros, 
batedeiras não eléctricas, tachos, frigideiras, woks, aparelhos de fondue não eléctricos, iogurteiras não eléctricas, distribuidores de sabonete, saboneteiras, 
pentes e esponjas, escovas (excepto pincéis), escovas para calçado, materiais para o fabrico de escovas, escovas de dentes, incluindo escovas de dentes eléc-
tricas, material de limpeza, aparelhos desodorizantes para uso pessoal, vidro em bruto ou semitrabalhado (com excepção do vidro de construção), vidraria, 
porcelana e faiança, em particular, vasos, garrafas (de base larga), frascos e recipientes em vidro, objectos de arte em porcelana, barro ou vidro, fruteiras, 
argolas de guardanapo, utensílios cosméticos, vaporizadores de perfume, pincéis para a barba, panos para limpar as lentes de óculos, garrafas, em particular 
garrafas isolantes, garrafas refrigerantes, garrafões e cantis, espremedores de frutos não eléctricos para uso doméstico, saca-rolhas, abre-garrafas, conjuntos 
para piqueniques [loiça], geleiras portáteis não eléctricas, sacos isotérmicos, serviços de loiça, serviços de café, serviços de chá, pauzinhos chineses, calça-
deiras para sapatos, alargadores para calçado, bases para copos, não sendo de papel ou têxtil, bases para pratos, bases para copos, canecas, chávenas, bules 
de café e de chá [utensílios de mesa], palitos, paliteiros, pratos descartáveis, coberturas para vasos de flores, regadores, baldes de gelo, luva de jardinagem, 
para polir e de cozinha, luvas de uso doméstico, banheiras para bebês, portáteis, bacios para bebês, para fins sanitários, aquecedores para biberões, não eléc-
tricos, tábuas para pão e tábuas de cozinha, mealheiros, cestos do lixo em papel, cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos e bolsas, materiais para 
enchimento (com excepção da borracha e de matérias plásticas), matérias têxteis fibrosas em bruto, cintas para a sustentação de cargas [não metálicas], 
cordas para embalagens, cordel para embalagens, fibras de plástico para uso têxtil, tendas de praia, bolsas para lavagem de malhas, fios para uso têxtil, fios 
para coser, têxteis e produtos têxteis, colchas de cama, cobertas de cama e toalhas de mesa, toalhas de banho e toalhas de mão, guardanapos e lenços em 
matérias têxteis, cortinas e cortinados em matérias têxteis, galhardetes e bandeiras (sem ser em papel), mantas de imprensa em matérias têxteis, roupa de 
cama e cobertores, etiquetas em matérias têxteis, bases para copos e garrafas (roupa de mesa) em matérias têxteis, para jarros, garrafas, copos, canecas, 
chávenas, cafeteiras e bules de chá, cortinas de duche em matérias têxteis ou películas plásticas, vestuário, em particular T-shirts, calças, luvas, camisas e 
blusas, bolsas de cintura porta-moedas [vestuário], cintos, chapelaria, em particular chapéus, bonés e toucas de duche, lenços de seda, gravatas, fatos-
macaco, casacos para a chuva [Impermeáveis], cachecóis, peúgas, fitas para a cabeça e camisolas, fatos de banho, calções de banho, roupões de banho, 
calçado, em particular sandálias, sapatos para o banho e sapatos de desporto, bolsas para vestuário, fatos para esqui náutico, aventais, fatos de Carnaval, 
luvas de esqui, rendas e bordados, fitas e cordões, botões, ilhoses e colchetes, agulhas, flores artificiais e frutos artificiais, porta-chaves fita, emblemas orna-
mentais, pinças para ciclistas, faixas (fitas) para prender os cabelos, ganchos invisíveis para o cabelo, bandoletes, artigos decorativos para o cabelo, ganchos 
de mola para o cabelo, agulheiras, caixas de costura, braçadeiras, esteiras, esteiras para pavimentos, tapetes para ginástica, tapetes de banho, linóleo, olea-
dos, carpetes, tapetes para pedestais, esteiras de cana, revestimentos de pavimentos (coberturas), tapeçarias murais não em matérias têxteis, jogos brinque-
dos, jogos de sociedade, brinquedos insufláveis em plástico com aforma de aviões e animais, artigos de ginástica e desporto, cartas de jogar, modelos e 
respectivas partes, modelos de brincar, em especial de veículos, aviões, comboios e navios, bem como respectivos acessórios, kits de modelos de montar em 
miniatura [brinquedos], sacos de golfe, com ou sem rodas, tacos de golfe, luvas de golfe, utensílios para reparar terreno [acessório de golfe], forquetas 
[acessório de golfe], sacos de rede para a pesca, decorações para árvores de Natal [excepto artigos de iluminação e confeitaria], suportes de velas para árvo-
res de Natal, papelinhos de carnaval, marionetes, brinquedos de pelúcia, guizos, trotinetas, patins com rodas, bolas para jogos, balões de brinquedos, quebra-
cabeças, controladores para máquinas de jogos de vídeo, jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos, aparelhos para jogos, flutuadores para natação,' car-
ne, peixe, aves e caça, extractos de carne, frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos, geleias, doces, compotas, ovos, leites e produtos lác-
teos, óleos e gorduras alimentares, conservas de carne, de peixe, de legumes e de frutas, fruta cristalizada, café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, 
sucedâneo do café, farinhas e preparações à base de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, 
mostarda, vinagre, molhos, incluindo molhos para salada, especiarias, gelo para refrescar, rebuçados, em especial gomas com sabor afruta e gomas gelifica-
das, doces, pastilhas e chupa-chupas, chocolate, calendários de advento, doces de Natal e sacos para presentes (cheios ou adornados com rebuçados, produ-
tos à base de chocolate e/ou pastelaria fina), gelados comestíveis, produtos e sementes agrícolas, hortícolas e florestais, animais vivos, frutos frescos e legu-
mes frescos, grãos (sementes), plantas e flores naturais, alimentos para  animais, cervejas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas 
de fruta e sumos de fruta, xaropes e outras preparações para fazer bebidas, bebidas alcoólicas (com excepção de cervejas), tabaco, artigos para fumadores, 
em especial cinzeiros, bolsas para tabaco, potes para tabaco, cigarreiras e caixas para cigarros, cigarrilhas, estojos para cigarros, charuteiras e caixas para 
charutos, caixas de charutos [com humidificador], cigarros, cachimbos, caixas de rape, raspadores para cachimbos, fósforos, caixas de fósforos, fosforeiras 
eisqueiros para fumadores; serviços de venda a retalho e por grosso, em especial, a reunião em benefício de terceiros de uma variedade de serviços relacio-
nados com os seguintes serviços na classe 35 publicidade, na classe 36 emissão de vales, agências de seguros, seguros de viagem e de saúde, administração 
de bens imobiliários, assim como mediação, arrendamento e aluguer de imóveis, na classe 38 telecomunicações, fornecimento de acesso a bases de dados, 
aluguer de tempo de acesso a bases de dados, aquisição de acesso a bases de dados, aluguer de tempo de acesso a uma base de dados, na classe 39 organiza-
ção, reserva e planeamento de viagens, excursões e cruzeiros, reservas de viagens, na classe 41 organização de seminários e cursos de línguas, serviços de 
divertimento, serviços de educação física, serviços de clube de manutenção da forma física, organização de competições desportivas, organização de even-
tos culturais e desportivos, serviços de reserva no âmbito de eventos desportivos, científicos e culturais, serviços de jogos prestados em linha, organização 
de exposições para fins culturais e didácticos, divertimento radiofônico, divertimento televisivo, na classe 42 elaboração, instalação, actualização, conserva-
ção e manutenção de software, programação informática para processamento e AP dados, comunicação uc aluguer de computadores e software, serviços de 
programação para computadores para a construção e manutenção de portais na Internet "chatrooms", "chatlines" e fóruns na Internet, concepção e constru-
ção de homepages e websites, criação e manutenção de "websites" para terceiros, actualização de sítios Web, elaboração de páginas Web na Internet, na 
classe 43 fornecimento de alojamento temporário, fornecimento de comida e bebida para convidados fornecimento de serviços de reserva de hotéis, disponi-
bilização de serviços de hotel e motel, serviços de catering, serviços de pensões, serviços de bar, na classe 44serviços médicos, serviços de higiene e cuida-
dos de beleza para pessoas com o fim de facilitar a escolha ao cliente; organização de transacções comerciais para terceiros, incluindo no âmbito do comér-
cio electrónico; administração comercial do licenciamento de produtos e serviços de terceiros. CLASSE 36: Serviços de seguros; agências de seguros; con-
sultadoria em seguros; negócios financeiros, negócios monetários; negócios mobiliários; serviços de corretores imobiliários; administração de imóveis; 
estimativas e avaliações de bens imobiliários, incluindo avaliações financeiras para o seu uso (gestão de instalações); gestão imobiliária bem como media-
ção, arrendamento e aluguer de imóveis; serviços de planeamento financeiro relacionados com projetos de construção; assessoria financeira relativa a con-
ceitos de franchising;  
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aluguer de escritórios [imobiliário]; emissões de cartões de crédito; emissão de cartões de cliente de leitura electrónica com a função de pagamento, adequa-
dos à contabilização de movimentos relativos a bônus e prêmios; emissão de ordens de pagamento de valores; coletas de beneficência; serviços de depósitos 
em cofres-fortes; patrocínio sob a forma de apoio financeiro; Operações de pagamento no domínio do comércio electrónico, em especial realização de paga-
mentos para a compra de produtos e serviços através de redes de comunicação electrónicas; serviços de cartões. 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 contra-
tos 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 espe-
cial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de 
encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, 
prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; dispo-
nibilização 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 telefônico e de 
linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de 
veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. 
CLASSE 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, cursos por correspondência e cursos 
de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas 
de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de empresários na área do teatro; serviços de artistas de espectácu-
lo; 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; 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 ser-
viços 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 tênis, 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 aforma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em parti-
cular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, inclu-
indo 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; servi-
ços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofônico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefôni-
co e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria atra-
vés de centros de atendimento  telefônico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informa-
ções sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. CLASSE 43: Fornecimento 
de alojamento temporário; fornecimento de comida e bebida para 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 telefônico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, medi-
ação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convi-
dados. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003719/2018/MN/MS 
41 e  43 
 
Philippe Marc Frederic Gricha Lepointe 
Cabo Verde 
 
Achada Santo António 
 
Industrial e Comercial  
26/04/2018 
 
Classe 41: Serviços de turismo cultural; Classe 43: 
Serviços de hotéis, pousadas e albergues, alojamento 
para férias e turismo. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
     Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003655/2018/MN/MP 
30 
 
ODETE SOARES OLIVEIRA 
CABO VERDE 
 
Chã de Marinha – São Vicente 
 
Comercial e Industrial 
09-04-2018 
 
CLASSE 30: Gelados Comestíveis, Pastelaria e Confei-
taria. 

Reivindicação de cores: Vermelho e Laranja. 

RIKEZA DI MAR 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
     Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003726/2018/ME/MS 
37 
 
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. 
Espanha 
 
Ronda de Poniente, 11, 28760 Tres Cantos (Madrid), 
Espanha 
 
Industrial & Comercial  
07/05/2018 
Ao lado Listado 

Classe 37:Trabalhos de construção em geral; serviços de instalações, cons-
trução, manutenção; instalação, construção, manutenção e reparação de 
aparelhos, equipamentos e instalações para a produção de energia e electrici-
dade; instalações, reparação e manutenção de aparelhos de conversão de 
energia de ondas de radio e centrais de energia de ondas de rádio; instalação, 
manutenção e reparação de aparelhos de conversão de energia e de centrais 
de energia; serviços de assessoria relacionada com a remodelação de edifí-
cios. 

Reivindicação de cores: Reivindicam-se as cores Azul (Pantone 541 C)  

Reivindicação de prioridade: pedido de registo da Marca Alemã N°. 

3002017 017 384.9, pedida a 12 de Julho de 2017 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
     Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003730/2018/ME/MP 
16 
 
EXACOMPTA 
França 
 
138-140 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France 
 
Industrial & Comercial  
11/05/2018 
 
Abaixo listado 

Classe 16 - Artigos para escrever; Fichários expositores; Papel para escritório [artigos de papelaria]; Contentores de arquivo; Álbuns de fotografias persona-
lizados [álbuns de fotografias]; Películas autocolantes para papelaria; Máquinas de encadernar; Pastas suspensas; Cadernos de bolso; Tabuleiros de secretá-
ria; Máquinas de escritório; Estojos para artigos de papelaria; Blocos de notas; Porta-cartões de visita de secretária; Fichas [papelaria]; Classificadores de 
papel com fole; Organizadores para artigos de papelaria; Blocos [papelaria]; Artigos de papelaria e material escolar; Guias de arquivos; Suportes de secretá-
ria para documentos; Cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria [artigos de escritório]; Pastas em papel; Adesivos para papelaria ou uso doméstico; 
Blocos em forma de calendários para secretária; Porta documentos [artigos de papelaria]; Blocos de rascunho; Estantes de arquivo; Ficheiros de registo 
(arquivo); Etiquetas em papel; Implementos para corrigir e apagar; Máquinas intercaladoras para escritório; Livros de recibos; Toalhas em papel; Pastas 
para correspondência; Guardanapos de mesa em papel; Diários em branco; Agrafos para escritório; Organizadores de secretária; Etiquetas para marcação; 
Coberturas [capas] [papelaria]; Organizadores pessoais; Bandejas para arquivo de documentos [artigos de escritório]; Emblemas de papel; Rolos para caixas 
registadoras; Álbuns de fotos e álbuns de coleção; Arquivadores de índices; Artigos de papelaria em papel; Bolsas para instrumentos de escrita; Blocos para 
desenho; Conjuntos de individuais de mesa em cartão; Papelaria; Capas de livros de exercícios; Agendas de secretária; Rolos de papel para impressoras; 
Pastas de papel manila; Capas para papéis; Agendas e diários; Calendários de secretária; Artigos para escrever e estampar; Separadores para blocos de no-
tas; Planificadores mensais; Suportes para papéis [artigos de escritório]; Arquivadores de escritório; Equipamento de impressão e encadernação; Material 
impresso; Invólucros de arquivo em papel; Obras de arte e estatuetas de papel e cartão, e modelos de arquitetos; Cadernos de apontamentos; Calendários de 
parede; Adesivos para papelaria ou uso doméstico; Tachas (percevejos, pioneses) [artigos de papelaria]; Napperons [toalhas] em papel; Tachas ["punaises"] 
[pioneses]; Bolsas de arquivo para papelaria; Classificadores para cartas; Tabuleiros de secretária; Material escolar; Artigos de papelaria para escritório; 
Pastas para arquivo; Quadros brancos; Envelopes [papelaria]; Arquivadores com mola de alavanca; Planificadores de secretária; Livros de esboços; Etique-
tas reforçadas de papelaria; Materiais de filtragem em papel; Adesivos para papelaria ou uso doméstico; Separadores de documentos [artigos de escritório]; 
Prateleiras de secretária para documentos; Dossiers [papelaria]; Planificadores anuais; Artigos de papelaria para oferta; Quadros magnéticos para as ativida-
des de programação e compromissos; Registos [livros]; Blocos de notas; Planificadores diários; Cadernos de bolso; Transparências de plástico; Cartões para 
mensagens; Blocos de folhas soltas; Manifolds [papelaria] [blocos de papel múltiplas vias]; Suportes para correspondência; Repertórios; Estojos para arqui-
vos; Papel e cartão; Transparentes [papelaria]; Suportes para arquivos; Pastas de arquivo de argolas; Toalhas de mesa e guardanapos [em papel]; Autocolan-
tes [artigos de papelaria]; Produtos de impressão; Diários [contabilidade]; Pastas para arquivo [artigos de escritório]; Calendários de bolso; Artigos de escri-
tório; Registos [livros]; Rolos de papel para máquinas de calcular; Livros de escritura; Materiais e utensílios para decoração e arte; Bolsas de correio de 
papel; Agendas; Equipamento educacional; Quadros brancos com propriedades magnéticas; Diários de bordo; Livros escolares para escrever; Capas para 
arquivo; Papel de impressão; Calendários impressos; Adesivos para papelaria ou uso doméstico; Cadernos; Clipes para papel [papelaria]; Livros de hóspe-
des; Clipes para papel; Caixas de artigos de papelaria; Blocos de notas de papel em branco; Classificadores de fole; Adesivos para papelaria ou uso domésti-
co; Blocos de notas em espiral; Artigos de papelaria; Folhas de papel [papelaria]; Separadores de pastas de arquivo; Portefólios para documentos; Blocos de 
registo de contas. Classe 18 - Malas com rodas; Sacos de tiracolo; Malas para transporte de documentos; Mochilas com duas alças; Bolsas de mão para 
homem; Malas para uso em viagem; Malas diplomáticas; Bagagens, malas, carteiras e outras bolsas de transporte; Bagagem de viagem; Maletas para docu-
mentos; Sacos de bagagem de mão; Bolsas de mão pequenas sem alças; Estojos para cartões de visita; Pastas para fólios; Malas de viagem com rodas; Sacos 
de trazer a tiracolo; Mochilas escolares; Tróleis (mochilas com rodas); Pastas para conferências. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003731/2018/ME/MP 
 
30  
 
ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE CEREAIS LTDA 
 
BRASIL 
 
Avenida Fernando Osório, 5552, bairro Três Vendas, 
cidade de Pelotas, Estado Rio Grande do Sul, Brasil 
 
Comercial e Industrial 
 
11-05-2018 
 
CLASSE 30: Arroz 

EXACOMPTA 

Reivindicação de cores: : Reivindica-se a prioridade com base no pedido de registo da marca nº 017549676, efetuado na União Europeia, a 

30/11/2017. 

Reivindicação de cores: azul, vermelho, branco e dourado  

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003734/2018/ME/MP 
 
32 
 
AHEMBO, S.L. 
 
Espanha 
AV. ESCALERITAS, 116, 35011 LAS PALMAS 
 
 
Comercial e Industrial 
 
07/05/2018 
 
Classe 32 -  Bebidas gaseificadas sem álcool; bebidas 
energéticas; bebidas isotónicas; bebidas vegetais, bebi-
das que contêm vitaminas; bebidas desportivas; águas 
minerais e refrigerantes, e outras bebidas sem álcool; 
bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outras 
preparações para elaborar bebidas; cervejas. 

Reivindica—se  a cor: Verde Escuro. 

Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca n.º 3706415/0, 

efetuado em ESPANHA, em 26/02/2018. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003735/2018/ME/MP 
 
AHEMBO, S.L. 
 
32 
 
Espanha 
 
AV. ESCALERITAS, 116, 35011 LAS PALMAS 
 
Comercial e Industrial 
 
10/05/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003740/2018/MN/MS 
 
Milton Manuel Mendes Cabral 
 
41 
Cabo Verde 
 
Achada São Felipe 
 
 
Comercial  
18/05/2018 
 
Classe 41: Educação, formação, divertimento, ativida-
des desportivas e culturais. 

Classe 32 -  Bebidas gaseificadas sem álcool; bebidas energéticas; bebidas 
isotónicas; bebidas vegetais, bebidas que contêm vitaminas; bebidas despor-
tivas; águas minerais e refrigerantes, e outras bebidas sem álcool; bebidas de 
frutas e sumos de frutas; xaropes e outras preparações para elaborar bebidas; 
cervejas. 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003741/2018/ME/MP 
 
29 
 
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A. 
 
Portugal 
 
Rua João Mendonça, 505, 4464-5803, Senhora da Ho-
ra, Portugal 
 
Comercial  
 
18/05/2018 
 
Classe 29: Conservas à base de peixe; conservas à base 
de marisco; conservas à base de moluscos. 

Reivindica — se  a cor: Azul escuro. 
 
Reivindica-se a pr ior idade com base no registo da marca n.º 3706404/5, 
efetuado em ESPANHA, em 26/02/2018. 

THE ABNORMAL BEAUTY  
COMPANY 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003739/2018/ME/MP&S 
 
03 e 35  
 
Deciem Beauty Group Inc 
 
CANADÁ 
 
517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 1R4 -
Canadá 
 
 
Comercial  
 
18/05/2018 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 03: Produtos cosméticos para cuidados do corpo; produtos de 
cuidados da pele e do corpo, nomeadamente hidratantes para o rosto, hidra-
tantes corporais, tratamentos anti-envelhecimento para o rosto; produtos 
anti-envelhecimento para o corpo, nomeadamente cremes anti envelheci-
mento para o corpo, loções, géis, óleos, produtos de limpeza, sabonetes, 
esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e pro-
dutos para a remoção de rugas; tratamentos tópicos para o pescoço, nomea-
damente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, hidra-
tantes, condicionadores da pele, emouentes da pele e preparações para o 
cuidado da pele com remoção de rugas no pescoço; tratamentos de estrias 
não medicinais, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de 
limpeza, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da 
pele e produtos para a eliminação da rugas, para o tratamento de estrias 
cutâneas; tratamentos anti- celulite não medicinais, nomeadamente loções, 
cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, condicionadores da 
pele para a redução da celulite; branqueamento da pele e / ou tratamentos de 
clareamento, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpe-
za, hidratantes, condicionadores da pele para branqueamento da pele e clare-
amento da pele; produtos para os cuidados dos cabelos, nomeadamente 
sprays de cabelo, loções de tratamento capilar, condicionadores de cabelo e 
gel capilar; cosméticos; preparações de limpeza, preparações para branquear 
e outras substâncias para a lavagem, nomeadamente lixívia para a roupa, 
detergentes para a roupa e ceras para a lavandaria; preparações para limpar, 
polir, desengordurar e raspar; sabões, nomeadamente sabões antitranspiran-
tes, sabões corporais, sabões de banho e sabões de mão; óleos essenciais, 
loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o rosto e para o corpo, pro-
dutos para a limpeza do corpo, champôs, hidratantes corporais, água de 
colônia; água de perfume; perfumes; desodorizantes para uso pessoal. 
CLASSE 35: Serviços de venda a retalho no domínio da cosmética, produtos 
para cuidados pessoais, produtos de cuidados da pele, do rosto e do corpo e 
produtos de beleza; serviços retalhistas online, no domínio dos produtos 
cosméticos, produtos para cuidados pessoais, produtos para cuidados da 
pele, rosto e corpo e produtos de beleza. 

Reivindicação de Cores: Reivindicam-se as cores Azul e Branco. 

15ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

14 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003742/2018/MN/MP 
KAY, COSMÉTICOS LDA. 
 
03, 05 
 
Cabo Verde 
Cidade da Praia 
 
Industrial  e Comercial  
24/05/2018 
Abaixo Listado 

Classe 3: Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; 
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 
óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos; Classe 5: 
Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos 
higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medici-
nal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para hu-
manos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar 
os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destrui-
ção de animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003743/2018/ME/MP&S 
03, 35 
 
Deciem Beauty Group Inc. 
Canadá 
 
517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 1R4 - 
Canadá 
 
Industrial e Comercial 
18/05/2018  
Abaixo Listado 

Reivindicam-se  as cores: azul, vermelho, verde, rosa e branco. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003744/2018/MN/MP 
25 
 
ZHOU ENGUANG 
CABO VERDE 
 
PLATEAU, PRAIA 
 
Industrial e Comercial 
17-05-2018 
 
CLASSE 25: Vestuário, calçado e chapelaria. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003746/2018/ME/MP&S 
03, 35 
 
Deciem Beauty Group Inc. 
CANADÁ 
 
517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 1R4 - 
Canadá 
 
Comercial e Industrial 
18-05-2018 
Abaixo Listado 

Classe 3: Produtos cosméticos para cuidados do corpo; produtos de cuidados 
da pele e do corpo, nomeadamente hidratantes para o rosto, hidratantes cor-
porais, tratamentos anti-envelhecimento para o rosto; produtos anti-
envelhecimento para o corpo, nomeadamente cremes anti-envelhecimento 
para o corpo, loções, géis, óleos, produtos de limpeza, sabonetes, esfoliantes, 
hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e produtos para a 
remoção de rugas; tratamentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, 
cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, hidratantes, condiciona-
dores da pele, emolientes da pele e preparações para o cuidado da pele com 
remoção de rugas no pescoço; tratamentos de estrias não medicinais, nomea-
damente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, hidra-
tantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e produtos para a elimina-
ção da rugas, para o tratamento de estrias cutâneas; tratamentos anti- celulite 
não medicinais, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de lim-
peza, hidratantes, condicionadores da pele para a redução da celulite; bran-
queamento da pele e / ou tratamentos de clareamento, nomeadamente loções, 
cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, condicionadores da 
pele para branqueamento da pele e clareamento da pele; produtos para os 
cuidados dos cabelos, nomeadamente sprays de cabelo, loções de tratamento 
capilar, condicionadores de cabelo e gel capilar; cosméticos; preparações de 
limpeza, preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem, 
nomeadamente lixívia para a roupa, detergentes para a roupa e ceras para a 
lavandaria; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, 
nomeadamente sabões antitranspirantes, saboes corporais, sabões de banho e 
saboes de mão; óleos essenciais, loções para os cabelos; dentífricos, cremes 
para o rosto e para o corpo, produtos para a limpeza do corpo, champôs, hi-
dratantes corporais, água de colónia; água de perfume; perfumes; desodori-
zantes para uso pessoal. Classe 35: Serviços de venda a retalho no domínio 
da cosmética, produtos para cuidados pessoais, produtos de cuidados da pele, 
do rosto e do corpo e produtos de beleza; serviços retalhistas online, no domí-
nio dos produtos cosméticos, produtos para cuidados pessoais, produtos para 
cuidados da pele, rosto e corpo e produtos de beleza. 

DECIEM 

CLASSE 03: Produtos cosméticos para cuidados do corpo; produtos de cuidados da pele e do corpo, nomeadamente hidratantes para o rosto, hidratantes 
corporais, tratamentos anti envelhecimento para o rosto; produtos anti-envelhecimento para o corpo, nomeadamente cremes anti-envelhecimento para o 
corpo, loções, géis, óleos, produtos de limpeza, sabonetes, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e produtos para a remoção 
de rugas; tratamentos tópicos para o pescoço, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da 
pele, emolientes da pele e preparações para o cuidado da pele com remoção de rugas no pescoço; tratamentos de estrias não medicinais, nomeadamente 
loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e produtos para a eliminação da rugas, 
para o tratamento de estrias cutâneas; tratamentos anti- celulite não medicinais, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, 
condicionadores da pele para a redução da celulite; branqueamento da pele e / ou tratamentos de clareamento, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, 
produtos de limpeza, hidratantes, condicionadores da pele para branqueamento da pele e clareamento da pele; produtos para os cuidados dos cabelos, nome-
adamente sprays de cabelo, loções de tratamento capilar, condicionadores de cabelo e gel capilar; cosméticos; preparações de limpeza, preparações para 
branquear e outras substâncias para a lavagem, nomeadamente lixivia para a roupa, detergentes para a roupa e ceras para a lavandaria; preparações para 
limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões, nomeadamente sabões antitranspirantes, sabões corporais, sabões de banho e sabões de mão; óleos essenciais, 
loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o rosto e para o corpo, produtos para a limpeza do corpo, champôs, hidratantes corporais, água de colônia; 
água de perfume; perfumes; desodorizantes para uso pessoal. CLASSE 35: Serviços de venda a retalho no domínio da cosmética, produtos para cuidados 
pessoais, produtos de cuidados da pele, do rosto e do corpo e produtos de beleza; serviços retalhistas online, no domínio dos produtos cosméticos, produtos 
para cuidados pessoais, produtos para cuidados da pele, rosto e corpo e produtos de beleza. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003747/2018/ME/MP&S 
 
03, 35 
 
Deciem Beauty Group Inc. 
 
CANADÁ 
 
517 Richmond St. E., Toronto, Ontario, M5A 1R4 - 
Canadá 
 
Comercial e Industrial 
 
21-05-2018 
 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003750/2018/ME/MP 
30 
 
ARROZEIRA PELOTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CEREAIS LTDA 
 
BRASIL 
Avenida Fernando Osório, 5552, bairro Três Vendas, 
cidade de Pelotas, Estado Rio Grande do Sul, Brasil  
 
Industrial e Comercial 
11/05/2018 
 
Classe 30: arroz. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003748/2018/MN/MP 
13 
 
ZHOU ENGUANG 
 
Cabo Verde 
PLATEAU 
 
Industrial e Comercial 
17-05-2018 
CLASSE 13: FOGUETES. 

CLASSE 03: Produtos cosméticos para cuidados do corpo; produtos de 
cuidados da pele e do corpo, nomeadamente hidratantes para o rosto, hidra-
tantes corporais, tratamentos anti envelhecimento para o rosto; produtos 
anti-envelhecimento para o corpo, nomeadamente cremes anti-
envelhecimento para o corpo, loções, géis, óleos, produtos de limpeza, sabo-
netes, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e 
produtos para a remoção de rugas; tratamentos tópicos para o pescoço, no-
meadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, esfoliantes, 
hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da pele e preparações para 
o cuidado da pele com remoção de rugas no pescoço; tratamentos de estrias 
não medicinais, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de 
limpeza, esfoliantes, hidratantes, condicionadores da pele, emolientes da 
pele e produtos para a eliminação da rugas, para o tratamento de estrias 
cutâneas; tratamentos anti- celulite não medicinais, nomeadamente loções, 
cremes, géis, óleos, produtos de limpeza, hidratantes, condicionadores da 
pele para a redução da celulite; branqueamento da pele e / ou tratamentos de 
clareamento, nomeadamente loções, cremes, géis, óleos, produtos de limpe-
za, hidratantes, condicionadores da pele para branqueamento da pele e clare-
amento da pele; produtos para os cuidados dos cabelos, nomeadamente 
sprays de cabelo, loções de tratamento capilar, condicionadores de cabelo e 
gel capilar; cosméticos; preparações de limpeza, preparações para branquear 
e outras substâncias para a lavagem, nomeadamente lixivia para a roupa, 
detergentes para a roupa e ceras para a lavandaria; preparações para limpar, 
polir, desengordurar e raspar; sabões, nomeadamente sabões antitranspiran-
tes, sabões corporais, sabões de banho e sabões de mão; óleos essenciais, 
loções para os cabelos; dentífricos, cremes para o rosto e para o corpo, pro-
dutos para a limpeza do corpo, champôs, hidratantes corporais, água de 
colônia; água de perfume; perfumes; desodorizantes para uso pessoal. 
CLASSE 35: Serviços de venda a retalho no domínio da cosmética, produtos 
para cuidados pessoais, produtos de cuidados da pele, do rosto e do corpo e 
produtos de beleza; serviços retalhistas online, no domínio dos produtos 
cosméticos, produtos para cuidados pessoais, produtos para cuidados da 
pele, rosto e corpo e produtos de beleza. 

AVESTAN 

 

Reivindicação de cores: Azul e vermelho. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003752/2018/MN/MP 
 
13 
 
ZHOU ENGUANG 
 
Cabo Verde 
 
PLATEAU 
 
 
Industrial e Comercial 
17-05-2018 
 
CLASSE 13: FOGUETES. 

KUNPHUN 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003742/2018/MN/MP 
 
03, 05 
 
KAY, COSMÉTICOS LDA. 
 
Cabo Verde 
 
Cidade da Praia 
 
 
Industrial e Comercial  
 
24/05/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Classe 3: Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; 
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 
óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos; Classe 5: 
Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos 
higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medici-
nal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para hu-
manos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os 
dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição 
de animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

Reivindica(m)-se   a(s)   cor(es): vermelho, verde, rosa e branco. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003754/2018/MN/MS 
 
36 
 
Chady Hojeige 
 
CABO VERDE 
Cidadela, Praia. 
 
Comercial  
 
28-05-2018 
 
CLASSE 36: Venda e locação de apartamentos e espa-
ços. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003755/2018/ME/MP 
 
03 
 
Botica Comercial Farmacêutica Ltda. 
 
Brasil 
 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 - 
Brasil 
 
Comercial e Industrial 
 
12-06-2018 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 03: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
toilette, água de colônia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizan-
tes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos 
para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; 
loções e cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; 
máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e emulsões; 
cosméticos para cuidados faciais e corporais; creme para a pele não medica-
do; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; loção 
de limpeza da pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; preparações para 
cuidados com o cabelo; champôs para o cabelo, condicionadores para o cabe-
lo, maquiagem [maquilhagem]; batons para os lábios; preparações para ma-
quilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso cosmético; 
lixador de unhas; preparações para o cuidado das unhas; removedores de 
esmalte [verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003756/2018/ME/MP 
34 
 
PHILIP MORRIS BRANDS SÀRL 
 
Suíça 
 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça 
 
Industrial & Comercial  
 
05/06/2018 
Abaixo Listado 

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

Reivindicação de cores: Branco, Dourado, Beje, Cinzento 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003757/2018/ME/MP 
 
03 
 
BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. 
 
Brasil 
 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 - 
Brasil 
 
Industrial & Comercial  
 
12/06/2018 
 
Abaixo Listado 

Nativa Spa 
O Boticário 

CLASSE 03: Cosmético, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizantes; sabonetes 
líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos para fins de higie-
ne; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; loções e cremes para 
a limpeza da pela; cosméticos corporais e de beleza; máscaras de beleza; 
cremes e loções e cremes para limpeza da pele, cosméticos corporais e de 
beleza, máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e 
emulsões; cosméticos para cuidados faciais e corporais; cremes para a pele 
não medicado; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene 
pessoal, loção de limpeza da pele, gel de banho; aditivo de óleo de banho, 
preparações para cuidados com o cabelo; champôs para cabelo, condiciona-
dores para cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para lábios; prepara-
ções para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem, lápis para uso 
cosmético; lixador de unhas, preparações para cuidado das unhas, removedo-
res de esmalte [verniz]; estojos de cosméticas; pestanas postiças. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003758/2018/MN/MP 
33 
 
Associação de Solidariedade e Desenvolvimento 
 
Cabo Verde 
 
Cutelo d'açucar - São Filipe, Ilha do Fogo 
 
Industrial & Comercial  
 
20/06/2018 
 
CLASSE 33: Vinhos 

Maria Chaves 

15ºBPI
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003762/2018/ME/MP 
03 
BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. 
 
Brasil 
 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 
- Brasil 
 
Industrial & Comercial  
 
12/06/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003765/2018/MN/MP&S 
02; 35 e 37 
 
CEMIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
Cabo Verde 
Palmarejo-Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde 
 
Industrial & Comercial  
25/06/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003766/2018/ME/MP 
30 
 
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
 
Brasil 
Rodovia BR 116, Km 18, s/nº, Eusébio, Ceará - Brasil 
 
Industrial & Comercial  
27/06/2018  
CLASSE 30: Alimentos farináceos; bolachas; biscoitos; 
farinhas; macarrão; massas alimentares; pãezinhos; pão; 
torradas; waffles; bolos; misturas para bolo; barras de 
cereais hiperproteicas; massas com ovos [talharim]. 

CLASSE 02: Tintas, Vernizes, Lacas, Preservativos contra ferrugem e con-
tra a deterioração da madeira; Matérias tinturais. CLASSE 35: Publicidade; 
gestão dos negócios comerciais; administração comercial, trabalhos de escri-
tórios. CLASSE 37: Construção e reparações. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003759/2018/ME/MP 
03 
BOTICA COMERCIAL FARMACÊUTICA LTDA. 
 
BRASIL 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 – 
Brasil 
 
Industrial e Comercial 
12-06-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003760/2018/MN/MP 
33  
 
ROSANDRO DAMASCENO DAS NEVES PIRES 
MONTEIRO 
 
CABO VERDE 
CHÃ DAS CALDEIRAS, SANTA CATARINA – 
FOGO. 
 
Industrial e Comercial 
20-06-2018 
CLASSE 33: Vinhos. 

Zaad O Boticário 

CLASSE 03: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas 
de toilette, água de colônia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodori-
zantes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos 
para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; 
loções e cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; 
máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e emulsões; 
cosméticos para cuidados faciais e corporais; creme para a pele não medica-
do; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 
loção de limpeza da pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; prepações 
para cuidados com o cabelo; champôs para o cabelo, condicionadores para o 
cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para os lábios; preparações para 
maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso cosmético; 
lixador de unhas; preparações para o cuidado das unhas; removedores de 
esmalte [verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças. 

CHÃ 

Malbec O 
Boticário 

CLASSE 03: Cosmético, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizantes; sabonetes 
líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos para fins de higi-
ene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; loções e cremes 
para a limpeza da pela; cosméticos corporais e de beleza; máscaras de bele-
za; cremes e loções e cremes para limpeza da pele, cosméticos corporais e de 
beleza, máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e 
emulsões; cosméticos para cuidados faciais e corporais; cremes para a pele 
não medicado; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene 
pessoal, loção de limpeza da pele, gel de banho; aditivo de óleo de banho, 
preparações para cuidados com o cabelo; champôs para cabelo, condiciona-
dores para cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para lábios; prepara-
ções para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem, lápis para uso 
cosmético; lixador de unhas, preparações para cuidado das unhas, removedo-
res de esmalte [verniz]; estojos de cosméticas; pestanas postiças. 

Reivindicação de Cores: Preto; Vermelho; Amarelo; Azul; Verde 

Reivindicação de Cores: Vermelho; Branco  

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003768/2018/MN/MP  
32  
 
NVG Cabo Verde, Lda. 
 
Cabo Verde 
Praia, Nossa Senhora da Graça 
 
Industrial & Comercial  
02/07/2018 
 
CLASSE 32: Cervejas 

15ºBPI
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003769/2018/MN/MS 
41 
UNINTER EDUCACIONAL S.A. 
 
Brasil 
Rua Saldanha Marinho, 131, 80.410-150, Curitiba, 
Paraná, Brasil 
 
Industrial & Comercial  
06/07/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003772/2018/MN/MS 
35, 44 
 
ANA ALEXANDRA CORTEZ DOS SANTOS PEI-
XOTO 
 
Portugal 
Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde 
 
Comercial  
26-06-2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 41: Serviços de bibliotecas de empréstimo; exame pedagógi-
cos/educação; informação sobre educação; organização de exposições para 
fins culturais ou educativos; organização e realização colóquios; organização 
e realização de conferências; organização e realização de congressos; organi-
zação e realização de workshops; organização e realização de seminários; 
organização e realização de simpósios ; ensino(formação); orientação profis-
sional(consultoria em educação ou formação); disponibilização de vídeos 
online, não para download, serviço online de publicações electrónicas, não 
descarregáveis, publicação de textos, com excepção dos textos publicitários; 
serviços de educação/ensino; serviços de instrução; formação prática 
[demonstração]; serviços de educação prestados por escolas; tutoria; educa-
ção, ensino, cursos livres; serviços de informação sobre educação, aconse-
lhamento em educação, consultoria em educação; serviços de informação 
sobre formação, aconselhamento em formação, consultoria em formação 
(demonstração). 

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração 
comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 44: Serviços médicos, serviços 
veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; 
serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003773/2018/ME/MP  
03 
 
Botica Comercial Farmacêutica Ltda. 
 
Brasil 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 - 
Brasil 
 
Industrial e Comercial 
12-06-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003774/2018/ME/MP 
03 
 
Botica Comercial Farmacêutica Ltda. 
 
Brasil 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 - 
Brasil 
 
Industrial e Comercial 
 
12-06-2018 
Abaixo Listado 
 

UNINTER 

Egeo O  
Boticário 

Classe 3: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
toilette, água de colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizan-
tes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos 
para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; 
loções e cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; 
máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e emulsões; 
cosméticos para cuidados faciais e corporais; creme para a pele não medica-
do; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 
loção de limpeza da pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; prepara-
ções para cuidados com o cabelo; champôs para o cabelo, condicionadores 
para o cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para os lábios; prepara-
ções para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso 
cosmético; lixador de unhas; preparações para o cuidado das unhas; remove-
dores de esmalte [verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças. 

Floratta O  
Boticário 

Classe 3: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
toilette, água de colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizan-
tes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos 
para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; 
loções e cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; 
máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e emulsões; 
cosméticos para cuidados faciais e corporais; creme para a pele não medica-
do; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 
loção de limpeza da pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; prepara-
ções  para cuidados com o cabelo; champôs para o cabelo, condicionadores 
para o cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para os lábios; prepara-
ções para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso 
cosmético; lixador de unhas; preparações para o cuidado das unhas; remove-
dores de esmalte [verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003775/2018/ME/MP 
03 
 
Botica Comercial Farmacêutica Ltda. 
 
Brasil 
 
Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da 
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 - 
Brasil 
 
 
Industrial e Comercial 
 
12-06-2018 
Atrás listado 

Cuide-se Bem 
 O Boticário 

 
Classe 3: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de 
toilette, água de colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizan-
tes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos 
para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; 
loções e cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; 
máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; creme corporal e emulsões; 
cosméticos para cuidados faciais e corporais; creme para a pele não medica-
do; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 
loção de limpeza da pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; prepara-
ções para cuidados com o cabelo; champôs para o cabelo, condicionadores 
para o cabelo, maquiagem [maquilhagem]; batons para os lábios; prepara-
ções para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso 
cosmético; lixador de unhas; preparações para o cuidado das unhas; remove-
dores de esmalte [verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003777/2018/ME/MP&S 
12, 35 e 37  
KIA MOTORS CORPORATION 
 
Republica da Coreia do Sul 
231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, Republic of 
Korea, 
 
Industrial & Comercial  
 
29/05/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003779/2018/ME/MP&S 
03, 18, 25 e 35 
LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCA-
RET ANONİM ŞİRKETİ 
 
Turquia 
Ervin Mahallesi, Gülbahar Caddesi, No: 96, Bağcilar – 
Istambul, Turquia,  
 
Industrial & Comercial  
10/07/2018 
Abaixo Listado 

Vestuário, nomeadamente, calças, casacos, sobretudos, casacos, saias, fatos, camisolas, coletes, camisas, forros de couro (peças de vestuário), t-shirts, ca-
misolas, vestidos, bermudas, calções, pijamas, camisolas, jeans, fatos de treino, roupa de praia, roupa de banho, fatos de banho, fatos de banho; vestuário 
para desporto (para uso exclusivo para desporto), vestuário para bebés, nomeadamente camisas, calças, casacos, vestidos; roupa interior, nomeadamente 
cuecas boxer, sutiãs, cuecas, calça; meias; calçado, nomeadamente calçado com excepção de calçado ortopédico, sandálias, botas à prova de água, botas de 
caminhada, botas, calçado desportivo, pantufas; Peças para calçado, nomeadamente para colocação de calcanhares, palmilhas para calçado, parte superior 
de calçado; chapelaria, ou seja, bonés, bonés de caveira, bonés de desporto, chapéus, boinas; Luvas (roupas), meias, cintos (roupas), corpetes, cangas, ca-
checóis, lenços de pescoço, xales, golas, gravatas, gravatas, cintos de suspensão. CLASSE 35: Propaganda; gestão de negócios; administração de Empresas; 
funções de escritório; o agrupamento, para o benefício de outros, de uma variedade de produtos, a saber, branqueamento e preparações de limpeza, deter-
gentes que não sejam para uso em operações de manufatura e para fins médicos, lixívia de roupa, amaciadores de roupa para uso de lavandaria, removedo-
res de nódoas, detergentes para máquinas de lavar louça, perfumaria, cosméticos não medicinais, fragrâncias, desodorizantes para uso pessoal e animais, 
Sabonetes, produtos para os cuidados dentários, dentífricos, polidores para dentaduras, produtos para branquear os dentes, produtos para lavar a boca, não 
para uso medicinal, produtos abrasivos, lixas, lixas, pastas abrasivas, produtos de polimento para couros, vinil, metal e madeira, pomadas e cremes para 
couro, vinil, metal e madeira, ceras para o polimento de couros e peles de animais, não trabalhados ou semitrabalhados, imitação de couro, couro resistente, 
couro para forros, artigos de couro, imitações de couro ou outros materiais, destinados ao transporte de objectos, Incluídos nesta classe, malas, carteiras, 
caixas e malas de couro natural ou couro sintético, malas de chave, malas [de viagem], malas de viagem, sombrinhas, sombrinhas, sombrinhas, bengalas, 
chicotes, selaria, estribos, correias de couro (selaria), Vestuário, Nomeadamente, Calças, Jaquetas, Sobretudos, Casacos, Saias, Fatos, Camisolas, Coletes, 
Camisas, Forros de couro pré-fabricados (peças de vestuário), T-shirts, Camisolas, Vestidos, Bermudas, Bermudas, Pijamas, Camisas, jeans, fatos de treino, 
roupa de praia, roupa de banho, fatos de banho, fatos de banho, vestuário para desporto (para uso exclusivo para desportos), vestuário para bebés, nomeada-
mente camisas, calças, casacos, vestidos, roupa interior, nomeadamente cuecas boxer, sutiãs, cuecas, calças, peúgas; calçado, nomeadamente calçado com 
excepção de calçado ortopédico, sandálias, botas impermeáveis, Botas para marcha, Sapatilhas, Sapatilhas, Sapatilhas, Peças de sapatos, Nomeadamente, 
Tubulações, Palmilhas para calçado, Cabedal para calçado, Chapelaria, Chapéus, Chapéus, Chapéus, Bonés, Bonés, Boinas (vestuário), Meias, Cintos 
(vestuário), camisolas, cangas, lenços, lenços de pescoço, xales, golas, gravatas, gravatas, cintos de suspensão, permitindo que os clientes vejam e comprem 
esses bens convenientemente, tais serviços podem ser fornecidos por lojas de varejo, atacadistas, por meio de mídia eletrônica ou por correio encomendar 
catálogos. 

CLASSE 3: Produtos de branqueamento e de limpeza, detergentes para usos 
não comerciais e de uso médico, alvejantes para roupa, amaciantes de roupas 
para uso em lavanderia, removedores de manchas, detergentes para lava-
louças; perfumaria; Cosméticos não medicinais; fragrâncias; desodorantes 
para uso pessoal e animais; sabonetes; Produtos para os cuidados dentários: 
dentífricos, polidores para dentaduras, produtos para branquear os dentes, 
produtos para lavagem da boca, não para uso medicinal; preparações abrasi-
vas; lixa de esmeril; lixa; pedra pomes; pastas abrasivas; preparações para 
polimento de couros, vinil, metal e madeira, polimentos e cremes para couro, 
vinil, metal e madeira, cera para polimento. CLASSE 18: Couro e peles de 
animais, em bruto ou semi-trabalhados, imitações de couro, couro robusto, 
couro para forros; Artigos em couro, imitações de couro ou outros materiais, 
concebidos para transportar artigos, incluídos nesta classe; Sacos, carteiras, 
caixas e malas feitas de couro ou de couro robusto; casos-chave, malas 
[bagagem], malas; guarda-chuvas; guarda-sóis; guarda-sóis; bengalas; chico-
tes; arnês; selaria; estribos; Correias de couro (selaria). CLASSE 25:  

CLASSE 12: Automóveis; Carros de desporto; Furgonetas [carrinhas, cami-
onetes, furgões, veículos comerciais]; Camiões; Autocarros; Veículos elétri-
cos; Bicicletas; Veículos aéreos; Peças e acessórios para automóveis. 
CLASSE 35: Fornecimento de informações através da Internet relacionadas 
com a venda de automóveis; Serviços de agência de vendas de automóveis; 
Organização de vendas de automóveis; Serviços de venda a grosso de veícu-
los; Serviços de venda a retalho de veículos; Serviços de agência de vendas 
de peças e de acessórios para veículos; Serviços de venda a grosso de peças 
e de acessórios para veículos; Serviços de lojas de venda a retalho de peças 
e de acessórios para veículos. CLASSE 37: Reparação de sensores traseiros 
para automóveis; Reparação, manutenção e revisão de automóveis; Repara-
ção e manutenção de motores para veículos automóveis; Reparação e manu-
tenção de aparelhos de rádio de automóveis; Limpeza e lavagem de automó-
veis; Afinação de motores para automóveis. 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003780/2018/MN/MP&S 
 
14, 21, 25, 41 
 
Paulo Jorge Sanches Martins & Alexis Ademar Rodri-
gues Gomes Miranda 
 
Cabo Verde 
 
Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo 
Verde 
 
Industrial & Comercial  
 
11/07/2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 14: Bijuteria, joalheria, relógio; CLASSE 21: Copos, balde para gelo e bebidas; CLASSE 25: Vestuários, calçados e chapelaria; CLASSE 41: 
Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais 

Reivindicação de cores: r eivindica-se a cor vermelha 
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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 

00003781/2018/ME/MP 
34 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
Reino Unido 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Industrial & Comercial  
13/07/2018 
 
Abaixo Listado 

00003783/2018/ME/MP 
03 
 
Beiersdorf AG 
 
Alemanha 
Unnastrasse 48 20253 Hamburg Alemanha 
 
Industrial e Comercial  
13-07-2018 
 
Classe 03: Produtos cosméticos não medicinais; produ-
tos para protecção solar para uso cosmético; produtos 
para depois da exposição ao sol para uso cosmético. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003784/2018/ME/MP 
32 
 
Três Corações Alimentos S/A 
 
Brasil 
Rua Santa Clara, 100 - Eusébio, Ceará, Brasil 
 
Industrial & Comercial  
19/07/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003785/2018/MN/MP 
 
03, 30, 32 
 
PÃO QUENTE DE CABO VERDE, LDA 
 
CABO VERDE 
 
Rua Andrade Corvo, Shopping Moeda, 16, Plateau, 
Cidade da Praia 
 
Comercial e Industrial 
18-07-2018 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para a lava-
gem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfuma-
ria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentífricos. CLASSE 
30: Café; chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; fari-
nhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, gelados 
comestíveis; mel xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; 
vinagre, molhos. CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras 
bebidas não-alcoólicas; bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras 
preparações para bebidas. 

Reivindicação de Cores: Castanho, Branco, Azul e Vermelho.  

CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; produtos de tabaco; 
sucedâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos, cigarrilhas; 
isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; mortalha para cigarro, tubos 
para cigarros, filtros para cigarros; aparelho portátil para enrolar cigarros; 
máquinas portáteis para enfiar tabaco em tubos de papel; cigarros eletróni-
cos; líquidos para cigarros eletrónicos; produtos de tabaco com o objetivo de 
serem aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes com o objetivo de 
aquecer cigarros ou tabaco. 

Reivindicação de Cores: Azul, Branco e Amarelo 

CLASSE 32: Água mineral e gaseificada e outras bebidas não alcoólicas; 
bebidas de fruta e xaropes de fruta; xaropes e outras preparações para bebi-
das, efervescentes, pós para bebidas; preparações para xaropes de fruta; 
essências de frutas não alcoólicas; néctares de fruta; pós para fazer suco de 
frutas; pós para fazer bebidas. 

Reivindicação de Cores: Vermelho e Branco  

Reivindicação de Cores: Preto, Branco, Laranja, Vermelho, Azul, Ver -

de, Amarelo, Cinzento, Violeta/púrpura. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003786/2018/ME/MP&S 
09; 16; 35; 38; 39; 41 e 42 
 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
410 Terry Ave N Seattle, Washington 98109, EUA. 
 
Industrial & Comercial  
24/07/2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Software para transmissão contínua, difusão, transmissão, distribuição, reprodução, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e 
outros dados; software para criação, descarregamento, transmissão, receção, edição, extração, codificação, descodificação, reprodução, visualização, armaze-
namento e organização de textos, dados, imagens e ficheiros de áudio e de vídeo; software que permite aos utilizadores visualizarem ou ouvirem conteúdos 
de áudio, de vídeo, de texto e multimédia; software para criação e fornecimento de acesso de utilizador a bases de dados de informações e dados pesquisá-
veis; software de motor de busca; software para distribuição de conteúdos sem fios; software para acesso a informações em linha; software para mensagens 
em linha; software para facilitar pagamentos e transações em linha; Software que fornece serviços de comércio a retalho e de encomenda de uma ampla 
gama de produtos de consumo; software para difusão de publicidade para terceiros; software para difusão de informações relacionadas com descontos  (…) 
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(…) sobre produtos de consumo; software para partilha de informação sobre produtos, serviços e promoções; software para leitura de códigos de barras e 
comparação de preços; software para calendarização de expedições e entregas; Software para armazenamento de dados eletrónicos; software para armaze-
namento, organização, edição e partilha de fotografias; software para reconhecimento de imagens e da fala; software para sistemas de domótica; software 
para aquisição, acesso a e visualização de filmes, programas de televisão, vídeos, música e conteúdos multimédia; software para jogos; sofware para nave-
gação na Internet; ficheiros de música descarregáveis; filmes e filmes cinematográficos descarregáveis contendo histórias ficcionais e não ficcionais sobre  
uma variedade de temas, fornecidos através de um serviço de vídeo a pedido; filmes cinematográficos e programas de televisão descarregáveis contendo 
histórias ficcionais e não ficcionais sobre uma variedade de temas, bem como gravações de áudio e de vídeo contendo histórias ficcionais e não ficcionais 
sobre uma variedade de temas; suportes digitais, especificamente discos de vídeo digitais e discos versáteis digitais pré-gravados; gravações de áudio e de 
vídeo descarregáveis, DVD e discos digitais de alta definição contendo histórias ficcionais e não ficcionais sobre uma variedade de temas; ficheiros de 
áudio, ficheiros multimédia, ficheiros de texto, documentos escritos, materiais de áudio, materiais de vídeo e jogos descarregáveis contendo conteúdos ficci-
onais e não ficcionais sobre uma variedade de temas; livros de ficção descarregáveis sobre diversos temas, livros eletrónicos descarregáveis no domínio das 
histórias ficcionais e não ficcionais sobre uma variedade de temas e livros em suporte de áudio no domínio das histórias ficcionais e não ficcionais sobre 
uma variedade de temas; cartões presente codificados magneticamente. CLASSE 16: Cartões de papel para presentes, cheques-oferta impressos, cartões de 
compra pré-pagos não codificados magneticamente; publicações impressas, especificamente livros, revistas, periódicos, brochuras, revistas especializadas, 
boletins informativos e jornais no domínio dos temas de interesse em geral; papel. CLASSE 35: Serviços de programas de fidelidade para clientes com 
recompensas sob a forma de descontos em serviços de envio, acesso inicial a descontos e ofertas no retalho, acesso a livros e outras publicações, acesso a 
livros de áudio, descontos no armazenamento em linha de fotografias e música e descontos na transmissão contínua de música, vídeos e jogos; administra-
ção de um programa de descontos que permite aos participantes obterem descontos em serviços de envio, acesso inicial a descontos e ofertas no setor do 
retalho, acesso a livros e outras publicações, acesso a livros de áudio, descontos no armazenamento em linha de fotografias e música e descontos na trans-
missão contínua de música, vídeos e jogos; serviços de loja de venda a retalho e serviços de loja de venda a retalho em linha; serviços de loja de venda a 
retalho e serviços de loja de venda a retalho em linha relativos a uma ampla gama de bens de consumo; serviços de loja de venda a retalho em linha de gra-
vações de áudio e vídeo, gravações de conteúdos falados, livros eletrónicos e jogos de computador; serviços de loja de venda a retalho em linha de produtos 
de mercearia, alimentos frescos e preparados, lojas de farmácia e mercadorias gerais; lojas de venda a retalho de produtos de mercearia; serviços de distri-
buição grossista de alimentos frescos e produtos de mercearia; serviços de tratamento de encomendas em regime de assinatura no domínio dos livros, livros 
de áudio, música, filmes cinematográficos, programas de televisão, vídeos e jogos; serviços publicitários; administração de um programa de descontos que 
permite aos participantes obterem descontos em serviços de expedição. CLASSE 38:Transmissão de vídeo a pedido; serviços de transmissão de televisão 
por protocolo Internet (IPTV); streaming de material de áudio e de vídeo na Internet; transmissão de dados por fluxo contínuo [streaming]; transmissão 
contínua de música, filmes cinematográficos, programas de televisão e jogos via Internet; serviços de radiodifusão; serviços de difusão de áudio e de vídeo; 
serviços de emissão de áudio e vídeo em regime de assinatura via Internet; serviços de difusão pela web; serviços de emissão de rádio pela Internet; trans-
missão eletrónica de dados; transmissão electrónica e transmissão contínua de conteúdos de meios digitais para terceiros através de redes informáticas mun-
diais e locais; serviços de telecomunicação, nomeadamente transmissão de acontecimentos em direto ou gravados pela Web (“webcasts”); transmissão de 
ficheiros digitais; transmissão electrónica de ficheiros de fotografias digitais entre utilizadores da Internet; fornecimento de acesso a sites de música digital 
na Internet; fornecimento de acesso a diretórios, bases de dados, sítios Web, blogues e materiais de consulta em linha; transmissão de mensagens; mensa-
gens eletrónicas; transmissão eletrónica de correio e de mensagens; serviços de podcasting; fornecimento de salas de conversação online para redes sociais; 
fornecimento de acesso a chats de internet; fornecimento de um fórum em linha para a transmissão de mensagens entre utilizadores de computadores e para 
a transmissão de fotografias, vídeos, textos, dados, imagens e outros trabalhos eletrónicos; serviços de quadros informativos eletrónicos. CLASSE 39: 
Transporte de mercadorias; fornecimento de um sítio Web com informações no domínio dos transportes; entreposto, expedição e entrega de produtos; trans-
porte de mercadorias por camião, comboio e avião; depósito/armazenamento de mercadorias; artigos de embalagem para transporte; embalagem de merca-
dorias para terceiros; aluguer de contentores de armazenamento; aluguer de caixas postais; localização e organização de reserva de espaços de armazena-
mento para terceiros; serviços de correio especial por estafeta; serviços de correio; serviços de expedição rápida, nomeadamente, organização do transporte 
de carga por camião, comboio e avião; serviços de distribuição, nomeadamente, fornecimento de serviços em linha que fornece aos clientes a capacidade de 
selecionar um ponto de distribuição para artigos comprados através da Internet; fornecimento de programas de expedição por camião, comboio e avião 
destinados a sócios; coordenação da organização de viagens para indivíduos e grupos; agências de reservas de viagens; fornecimento de um sítio Web com 
informações e comentários sobre viagens. CLASSE 41: Serviços de entretenimento, especificamente sob a forma de espetáculos audiovisuais ao vivo, espe-
cificamente espetáculos de música, variedades, notícias e comédia; publicação de material impresso; publicação de livros, livros de áudio, jornais, revistas e 
revistas Web; edição de publicações eletrónicas; fornecimento de publicações eletrónicas não descarregáveis sob a forma de livros, revistas, publicações 
periódicas, brochuras, revistas especializadas, boletins informativos e jornais nos domínios da arte, biografia, negócios, crianças e jovens adultos, comédia, 
banda desenhada, drama, economia, educação, entretenimento, moda, ficção, finanças, alimentação, geografia, passatempos e história, direito, estilo de 
vida, literatura, medicina, música, natureza, não ficção, romances, parentalidade, política, religião, romance, ciência, ficção científica, tecnologia, autoaju-
da, espiritualidade, desporto, estilo, tecnologia e viagens; empréstimo e aluguer de livros, livros de áudio e outras publicações; serviços de imagiologia 
digital; fornecimento de vídeos, filmes, filmes cinematográficos e programas de televisão não descarregáveis através de um serviço de vídeo a pedido; ser-
viços de aluguer de filmes e de vídeos; produção e distribuição de filmes, filmes cinematográficos, programas de televisão e vídeos; criação e desenvolvi-
mento de conceitos para filmes e programas de televisão; serviços de gravação de áudio e vídeo; Fornecimento de programas de rádio em linha; serviços de 
edição digital de vídeo, áudio e multimédia; serviços de entretenimento, especificamente fornecimento de música e programas de áudio pré-gravados não 
descarregáveis contendo histórias ficcionais e não ficcionais sobre uma variedade de temas, bem como informações no domínio da música e comentários e 
artigos sobre música, tudo em linha através de uma rede informática mundial; fornecimento de informações, notícias e comentários no domínio da música e 
áudio; apresentação de concertos e espetáculos de música ao vivo; produção de música; serviços de edição de música; fornecimento de jogos de vídeo em 
linha; fornecimento de software de jogos não descarregável em linha; edição multimédia de jogos; produção de software de jogos de vídeo e computador; 
aluguer de jogos de vídeo; divertimento, nomeadamente, exibições de jogadores de jogos de vídeo ao vivo; divertimento, nomeadamente, fornecimento de 
vídeos em linha contendo jogos de vídeo jogados por terceiros; serviços de divertimento, nomeadamente fornecimento de ambientes virtuais em que os 
utilizadores podem interagir para fins recreativos, de lazer e divertimento; serviços de entretenimento, especificamente fornecimento em  linha de vestuário, 
cores, emblemas, ferramentas e armas virtuais não descarregáveis para uso em ambientes virtuais criados para fins de entretenimento; disponibilização de 
um portal Web em linha para os consumidores jogarem jogos de computador e jogos eletrónicos em linha e partilharem aperfeiçoamentos de jogos e estra-
tégias de jogo; organização e realização de competições e torneios desportivos para jogadores de jogos de vídeo; organização de ligas de jogos de vídeo; 
fornecimento de informações em linha sobre jogos de computador e aperfeiçoamentos para jogos; publicação de críticas; fornecimento de um sítio Web 
com classificações, críticas e recomendações dos utilizadores, relacionadas com eventos e atividades no domínio do entretenimento e da educação; forneci-
mento de um sítio Web contendo classificações e críticas relativas a programas de televisão, filmes cinematográficos, vídeos, música, guiões, livros e conte-
údos de jogos de vídeo; informação sobre entretenimento; fornecimento de notícias, informações e comentários em linha no domínio do entretenimento; 
diários em linha, nomeadamente, blogues com informações sobre entretenimento; divertimento, nomeadamente, fornecimento de perfis de músicos, artistas 
e bandas através do fornecimento de excertos de vídeo não descarregáveis de atuações musicais através de uma rede informática mundial; organização de 
concursos; serviços de apostas em corridas de cavalos; serviços de apostas fornecidos através de uma rede informática mundial, alojamento de apostas e 
concursos em linha para terceiros. CLASSE 42: Leasing e aluguer de computadores e software; serviços de tempo partilhado para computadores; serviços 
informáticos de co-localização, nomeadamente fornecimento de recursos para a localização de servidores informáticos com o equipamento de terceiros; 
aluguer de recursos informáticos e de armazenamento de dados de capacidade variável a terceiros; serviços de diagnósticos de computadores; serviços de 
assistência técnica, nomeadamente resolução de problemas sob a forma de diagnóstico de problemas de hardware e software; fornecedor de serviços de 
aplicações (ASP), nomeadamente hospedagem de aplicações de software de terceiros; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para 
transmissão contínua, difusão, transmissão, distribuição, reprodução, organização e partilha de música, áudio, vídeo, jogos e outros dados; fornecimento de 
acesso temporário a software não descarregável para criação, descarregamento, transmissão, receção, edição, extração, codificação, descodificação, repro-
dução, visualização, armazenamento e organização de textos, dados, imagens e ficheiros de áudio e de vídeo; fornecimento de acesso temporário a software 
não descarregável que permite aos utilizadores visualizarem ou ouvirem conteúdos de áudio, de vídeo, de texto e multimédia; fornecimento de acesso tem-
porário a software não descarregável para criação e fornecimento de acesso de utilizador a bases de dados de informações e dados pesquisáveis;  (…) 
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fornecimento de acesso temporário a software de motor de busca não descarregável; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para 
distribuição de conteúdos sem fios; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para acesso a informações em linha; fornecimento de 
acesso temporário a software não descarregável para compras em linha; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para facilitação de 
pagamentos e transações em linha; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável que fornece serviços de comércio a retalho e de enco-
menda de uma ampla gama de produtos de consumo; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para difusão de publicidade para 
terceiros; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para difusão de informações relacionadas com descontos sobre produtos de con-
sumo; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para partilha de informação sobre produtos, serviços e promoções; fornecimento de 
acesso temporário a software não descarregável para leitura de códigos de barras e comparação de preços; fornecimento de acesso temporário a software 
não descarregável para calendarização de expedições e entregas; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para armazenamento 
eletrónico de dados; Fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para armazenamento, organização, edição e partilha de fotografias; 
fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para reconhecimento de imagens e da fala; fornecimento de acesso temporário a software 
não descarregável para sistemas de domótica; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para aquisição, acesso a e visualização de 
filmes, programas de televisão, vídeos, música e conteúdos multimédia; armazenamento eletrónico de dados; serviços de salvaguarda e recuperação de da-
dos; serviços de partilha de ficheiros, nomeadamente fornecimento de um sítio Web com tecnologia que permite aos utilizadores carregarem e descarrega-
rem ficheiros electrónicos; alojamento de conteúdos digitais na Internet; alojamento, criação e manutenção de sítios Web; serviços informáticos, especifica-
mente serviços de fornecedor de alojamento em nuvem; fornecimento de motores de pesquisa para a internet; serviços informáticos, especificamente criação 
de índices de informações, sítios Web e recursos baseados em redes informáticas; serviços informáticos, nomeadamente o alojamento de funcionalidades da 
Web em linha para terceiros, destinadas à organização e direcção de encontros, reuniões e debates interactivos em linha; serviços de TI (tecnologias de 
informação), nomeadamente, Carregamento de música e fotografias para a Internet, para terceiros; serviços informáticos, especificamente criação de uma 
comunidade em linha onde os utilizadores registados podem participar em debates, obter reações dos seus pares, criar comunidades virtuais e participar em 
serviços de rede social nos domínios dos livros, programas de televisão, filmes, música, entretenimento, jogos de vídeo, ficção e não ficção; criação de uma 
comunidade em linha para ligar jogadores, equipas e ligas de jogos de vídeo para fins de organização de jogos e atividades desportivas; fornecimento de um 
sítio Web com tecnologia que cria canais personalizados de filmes, programas de televisão, vídeos e música para audição, visualização e partilha; forneci-
mento se um sítio Web não descarregável baseado em assinatura com música, rádio, filmes, programas de televisão, vídeos e informações sobre música, 
álbuns, artistas e músicas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003787/2018/ME/MS 
36 
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 
28255 - Estados Unidos da America 
 
Comercial  
26/07/2018 
 
CLASSE 36: Serviços bancários, financeiros, de inves-
timento e de seguros; fornecimento de produtos e servi-
ços interactivos e não interactivos relacionados aos 
sectores bancários, financeiro, de investimento e de 
seguros por meios de redes globais e não globais de 
computadores e telecomunicações. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003788/2018/ME/MP 
34 
 
DIAMOND QUEST LIMITED 
 
ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS 
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola - 
Ilhas Virgens Britânicas  
 
Industrial & Comercial  
26/07/2018 
 
Tabaco; artigos para fumantes; fósforos; cigarros; ci-
garreiras; filtros para cigarros; fumadeiras para cigar-
ros; papel para cigarros; boquilhas para cigarros; pontas 
de boquilhas para cigarros; cachimbos; cigarrilhas; 
charutos; cinzeiros para fumadores; isqueiros para fu-
mantes. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003789/2018/ME/MS 
36 
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 
28255 - Estados Unidos da América 
 
Comercial 
28-07-2018 
Abaixo Listado 

BANK OF 
AMERICA 

MERRILL 
 LYNCH 

CLASSE 36: Negócios de seguros; assuntos financeiros; negócios monetá-
rios; negócios imobiliários; pesquisa financeira; informação financeira; Aná-
lise financeira; Conselho financeiro; planeamento financeiro; consulta finan-
ceira; gestão financeira; corretagem de investimento; consulta de investi-
mento; Gestão de Investimentos; Conselho de investimento; investimento 
em fundos mútuos; serviços bancários; serviços de cartão de crédito e cartão 
de débito; negociação de títulos, acções, câmbio, commodities, opções e 
outros produtos derivados para terceiros; planeamento financeiro para refor-
ma; informações financeiras e serviços fornecidos online a partir de um 
banco de dados de computador ou rede de computadores global. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003791/2018/ME/MS 
 
36 
 
GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, S.A. 
 
PORTUGAL 
 
Av. de Berna, 24-D, 1069- 170 Lisboa, Portugal 
 
 
Comercial  
27-07-2018 
 
 
CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros e negócios 
monetários. 

MYNE 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003792/2018/ME/MS 
 
36 
 
GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, S.A. 
 
PORTUGAL 
 
Av. de Berna, 24-D, 1069- 170 Lisboa, Portugal 
 
Comercial  
 
30-07-2018 
 
CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros e negócios 
monetários. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003794/2018/ME/MS 
 
36 
 
GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, S.A. 
 
Portugal 
 
Av. de Berna, 24-D, 1069- 170 Lisboa, Portugal 
 
Comercial  
 
27/07/2018 
 
CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros e negócios 
monetários. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003796/2018/MN/MPS  
 
02, 06, 19, 20, 37 
 
PAGE INVESTIMENTOS, LDA  
 
Cabo Verde 
Plateau, Praia, Nossa Sra. da Graça  
 
Industrial e Comercial  
10-07-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003797/2018/ME/MP 
 
BAYER CONSUMER CARE AG 
 
05 
 
Suíça 
 
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland 
 
 
Industrial e Comercial  
 
23-07-2018 
 
Classe 05: Preparações farmacêuticas; alimentos e subs-
tâncias dietéticos para uso médico; suplementos alimen-
tares para consumo humano. 

CNTY EMPATHIA 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003795/2018/MN/MP 
 
36 
 
GROUPAMA SEGUROS DE VIDA, S.A. 
 
Portugal 
 
Av. de Berna, 24-D, 1069- 170 Lisboa, Portugal 
 
Comercial  
 
27/07/2018 
 
CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros e negócios 
monetários. 

WEEN 

Classe 02: Tintas, vernizes lacas, preservativos contra a ferrugem e contra a 
deterioração da madeira, materiais tintoriais. Classe 06: Metais comuns e 
suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas trans-
portáveis Classe 19: Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos 
não metálicos para a construção; asfalto; pez e betume. Classe 20: Moveis, 
vidros (espelhos), molduras, produtos, não incluídos noutras classes, em 
madeira, cortiça. Classe 37: Construção, reparações, serviço de instalação 

Reivindicação de Cores: castanho, preto, azul, Branco e cinza  

BECOZYM 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003798/2018/ME/MP 
34 
 
Diamond Quest Limited 
 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola - 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
 
Industrial e Comercial  
26-07-2018 
 
Abaixo Listado 

Classe 34: Tabaco; artigos para fumantes; fósforos; cigarros; cigarreiras; 
filtros para cigarros; fumadeiras para cigarros; papel para cigarros; boquilhas 
para cigarros; pontas de boquilhas para cigarros; cachimbos; cigarrilhas; 
charutos; cinzeiros para fumadores; isqueiros para fumantes. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003801/2018/ME/MS 
 
36 
 
Groupama Seguros de Vida, S.A. 
 
Portugal 
 
Av. de Berna, 24-D, 1069-170 Lisboa, Portugal 
 
Comercial  
 
27-07-2018 
Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios 
monetários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003799/2018/ME/MS 
36, 42 
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 
Estados Unidos da América 
 
100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 
28255 - Estados Unidos da América  
 
Comercial  
26/07/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003804/2018/MN/MP 
 
33 
 
SÓ SABI - AGUARDENTE E PRODUTOS AGRI-
COLAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
CABO VERDE 
 
ACHADA EUGÉNIO LIMA, PRAIA- CABO VERDE 
 
Comercial e Industrial 
 
31-07-2018 
 
CLASSE 33:Aguardente de cana, Grogu. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003802/2018/ME/MS 
36 
 
Groupama Seguros de Vida, S.A. 
 
Portugal 
Av. de Berna, 24-D, 1069-170 Lisboa, Portugal 
 
 
Comercial  
27-07-2018 
Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios 
monetários. 

 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003806/2018/MN/MP 
 
30 
 
COMPANHIA DE INVESTIMENTO DE CEREAIS 
DE CABO VERDE (CIC) 
 
CABO VERDE 
 
ACHADA GRANDE TRÁS, 246/C 
 
 
Comercial e Industrial 
 
06-08-2018 
 
CLASSE 30: Arroz. 

BOFAML 

Classe 36: Negócios de seguros; assuntos financeiros; negócios monetários; 
negócios imobiliários; pesquisa financeira; informação financeira; Análise 
financeira; Conselho financeiro; planeamento financeiro; consulta financei-
ra; gestão financeira; corretagem de investimento; consulta de investimento; 
Gestão de Investimentos; Conselho de investimento; investimento em fun-
dos mútuos; serviços bancários; serviços de cartão de crédito e cartão de 
débito; negociação de títulos, acções, câmbio, commodities, opções e outros 
produtos derivados para terceiros; planeamento financeiro para reforma; 
informações financeiras e serviços fornecidos online a partir de um banco de 
dados de computador ou rede de computadores global. Classe 42: Serviços 
científicos e tecnológicos e pesquisa e projecto relacionados a eles; serviços 
de análise e pesquisa industrial; Concepção e desenvolvimento de hardware 
e software; programação de computadores; Consultoria em software; Análi-
se de sistemas computacionais; Fornecimento de software informático onli-
ne; Fornecimento de software não descarregável online para pesquisa finan-
ceira, informações financeiras, análise financeira, planeamento financeiro, 
gestão financeira, gestão de investimentos, serviços bancários, negociação 
de divisas estrangeiras, processamento electrónico de  transferência electró-
nica de fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos electrónicos, transa-
ções financeiras, transferências electrónicas de fundos; Concepção, manu-
tenção, desenvolvimento e actualização de software para investigação finan-
ceira, informação financeira, análise financeira, planeamento financeiro, 
gestão financeira, gestão de investimentos, serviços bancários, negociação 
de divisas estrangeiras, fornecimento de processamento electrónico de trans-
ferência electrónica de fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos elec-
trónicos, transações financeiras, transferências electrónicas de fundos. 

UNA 

HICO 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003805/2018/MN/MP  
09 
 
JEROME CRETEGNY 
 
Cabo Verde 
Rua Angola 10, Mindelo, SV, Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial  
01-08-2018 
 
Classe 09: Programas de computador e software 

 

Reivindicação de prioridade: Pedido nº 680142 efetuado na Suíça em 
05/11/2015. 
Reivindicação de cores: Vermelho, branco e amarelo. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003808/2018/ME/MS 
39, 41, 43 
 
Robinson Club GmbH 
ALEMANHA 
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha 
 
Comercial 
10-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003807/2018/ME/MP 
07, 08, 09 
 
SUZHOU DAKE MACHINERY CO., LTD. 
CHINA 
 
ROOM 618, BUILDING NUMBER 1, LUCKY CITY 
COMMERCIAL CENTER, SUZHOU INDUSTRIAL 
PARK, SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHI-
NA. 
 
Industrial e Comerccial 
08-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte 
de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, maríti-
ma 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 acom-
panhamento 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 medi-
ação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; 
organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de 
viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, presta-
ção de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de 
transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; dispo-
nibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial 
sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios 
(agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e 
revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento 
telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de 
negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazena-
mento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga 
através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); 
informação sobre trânsito. Classe 41: Formação básica e avançada bem 
como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, 
cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de 
filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em 
DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de 
filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de 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 entrete-
nimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; cursos 
de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de servi-
ços 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 desporti-
vos; 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 particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de 
impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em espe-
cial 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 diver-
sões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia;  diverti- 

Classe 7- Ferramentas acionadas eletricamente e máquinas-ferramentas, 
designadamente, brocas, chaves de fendas, martelos, alicates de corte, serras 
[máquinas], lixadeiras, polidoras, rebarbadoras, chaves inglesas, máquinas de 
aplanamento, fresadoras, máquinas de gravar, plainas desengrossadeiras, 
pistolas de ar quente, pistolas de cola termofusível, vaporizadores de tinta de 
pintura, pistolas de pregar, pistolas de agrafar, máquinas de cozinha elétricas, 
prensas de perfuração, tornos para trabalhar madeira, guinchos elétricos, 
máquinas de pregar, máquinas de agrafar, fresadoras de roços; tesouras elé-
tricas; máquinas para cortar chapa metálica; vibradores de betão, betoneiras, 
martelos demolidores, placas compactadoras; talachadoras (helicópteros); 
saltitões compactadores; cortadores de troncos; máquinas para a carpintaria; 
ferramentas pneumáticas; bombas lubrificadoras pneumáticas; compressores 
de ar; ferramentas elétricas de relvado e jardim, designadamente, sopradores, 
aparadores de relva, aparadores de sebes, máquinas cortadoras de relva, 
aparadores de sebes, trituradores, bombas [máquinas], aparelhos de limpeza 
de alta pressão, aspiradores; máquinas agrícolas; geradores; corta tubos; 
motores, não sendo para veículos terrestres; motores a diesel, máquinas ven-
tiladoras, rolamentos; rotores e estatores; escovas de carvão; ventiladores; 
guinchos elétricos de corrente; máquinas de soldar elétricas; ferramentas 
acionadas eletricamente, designadamente, pontas de ferramentas, brocas, 
serras craneanas, porta-brocas, fresas, pontas de aparafusadoras, lâminas para 
serras, discos abrasivos, esponjas de polimento, rodas abrasivas, folhas de 
lixa, discos de corte. Classe 8 - Ferramentas e instrumentos manuais condu-
zidos manualmente, designadamente, ferramentas manuais acionadas manu-
almente; berbequins manuais, acionados manualmente; chaves de fendas, 
não elétricas; serras; chaves inglesas; alicates; grampos; martelos; machados; 
cinzéis; plainas; tupias ; alicates de corte; pregadores; pistolas agrafadoras; 
agrafadores; agrafos; descascadores de fios; limas; tenazes; punções; rebita-
doras; espátulas; pás; chaves hexagonais; chaves [ferramentas]; ferramentas 
para corrugar; macacos manuais; extrator de mandíbula; tornos de bancada; 
diferenciais manuais; escovas cilíndricas; pincéis; malas de ferramentas; 
porta-ferramentas; ferramentas agrícolas; ferramentas de jardinagem; cisa-
lhas; ancinhos para relvados; cortadores de relva; aparadores de sebes; facas 
de poda; instrumentos manuais abrasivos; pistolas de cola; facas; instrumen-
tos para amoladura; furadores [brocas]; discos de lixa; discos de corte; discos 
de polir; discos abrasivos; lâminas de serras, pedras de afiar. Classe 9 - Apa-
relhos e instrumentos de pesagem, balanças eletrónicas, instrumentos e apa-
relhos de medição, manómetros; fitas de medição, níveis de bolha, níveis 
laser, calibres, multímetros digitais, pinças amperimétricas, fechaduras elétri-
cas, cabos de teste, aparelhos e instrumentos de segurança para a prevenção 
de acidentes ou lesões, vestuário de segurança, capacetes de segurança, luvas 
de segurança, máscaras de proteção, máscaras respiratórias, máscaras de 
soldadura; botas de segurança, óculos de proteção, joelheiras, proteção auri-
cular [tampões]; coletes refletores; conjuntos de baterias, carregadores de 
baterias, cabos elétricos; fios elétricos, interruptores elétricos, transformado-
res elétricos, tomadas de corrente elétricas, comutadores, relés elétricos, 
painéis elétricos de comutação, retificadores de corrente, protetores de toma-
das elétricas, reguladores, fechaduras elétricas, inversores [eletricidade].   

-mento 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 telefó-
nico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, 
em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento temporário; forneci-
mento 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; servi-
ços de bar; serviços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de centros de atendi-
mento 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. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade  
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003809/2018/ME/MS 
36 
 
NEDBANK LIMITED 
 
ÁFRICA DO SUL 
135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng, República da 
África do Sul 
 
Comercial  
16-08-2018 
CLASSE 36: Serviços de seguros; assuntos financeiros 
e monetários; serviços bancários; assuntos imobiliários. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003810/2018/ME/MP 
12 
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
17-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003811/2018/ME/MP&S 
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 e 42  
 
Cainiao Smart Logistics Holding Limited 
 
ILHAS CAIMÃO 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand 
Cayman KY1-1103, Cayman Islands 
 
Comercial e Industrial 
17-08-2018 
Abaixo Listado 

Reivindicação de prioridade: Pedido nº 40-2018-0076752 feito efectuado 

na República da Coreia a 05-06-2018. 

Classe 9 -  Aparelhos de processamento de dados; impressoras para compu-
tadores; cartões de circuitos integrados [smart cards]/smart cards [cartões de 
circuitos integrados]; publicações electrónicas descarregáveis; programas 
informáticos [software descarregável]; aplicações de software informático 
descarregáveis; indicadores de quantidade; aparelhos de verificação de fran-
quias/selos; máquinas de contagem e triagem de dinheiro; câmaras de vídeo; 
etiquetas electrónicas para produtos; relógios de ponto [dispositivos de regis-
to de tempo]; máquinas de pesagem; anéis de calibragem; painéis de infor-
mação electrónicos; aparelhos para sistemas de posicionamento global 
[GPS]; aparelhos de medição da velocidade [fotografia]; instrumentos de 
agrimensura; aparelhos estereoscópicos; fios de identificação para fios eléc-
tricos; semicondutores; circuitos integrados; bobinas eléctricas; temporizado-
res automáticos; ecrãs fluorescentes; aparelhos de controlo remoto; instala-
ções eléctricas para o comando à distância de operações industriais; apare-
lhos de extinção de incêndio; alarmes; baterias eléctricas; passes (tokens) de 
segurança [dispositivos de encriptação]; caixas negras [registadores de da-
dos]; robôs humanóides com inteligência artificial; headsets de realidade 
virtual; biochips; sistemas de controlo de acesso electrónico para portas de 
bloqueio; estações de carregamento para veículos eléctricos; aparelhos de 
navegação para veículos [computadores de bordo]; dispositivos de memória 
para computadores; computadores; programas informáticos [programas] 
gravados; cartões de identificação magnéticos; leitores de códigos de barras; 
programas operativos informáticos  gravados; dispositivos periféricos infor-
máticos; software informático gravado; acopladores [equipamento de proces-
samento de dados]; leitores [equipamento de processamento de dados]; soft-
ware de jogos de computador; suportes de dados ópticos; sinais digitais. 
Classe 16 - Papel; material impresso; etiquetas em papel ou cartão; publica-
ções impressas; papel de embrulho/papel de embalagem; artigos de escritó-
rio, excepto mobiliário; material de desenho; giz para escrever; maquetas de 
arquitectura; materiais de escrita; cartazes; livros; mapas geográficos; jor-
nais; periódicos; revistas [periódicos]; boletins informativos; materiais de 
acondicionamento [amortecimento, enchimento] em papel ou cartão. Classe 
35 - Publicidade; publicidade online numa rede informática; consultoria em 
gestão de empresas; informação comercial; administração comercial do li-
cenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de intermediação co-
mercial; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; 
prestação de informação comercial através de um website; promoção de 
vendas para terceiros; serviços de aprovisionamento para terceiros [aquisição 
de bens e serviços para outras empresas]; consultoria em gestão de pessoal; 
sistematização de informação em bases de dados informáticas; actualização e 
manutenção de dados em bases de dados informáticas; auditoria de empre-
sas; aluguer de máquinas de venda; serviços de agência de emprego; aluguer 
de stands de vendas; serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações 
farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e de provisões médicas; disponibili-
zação de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de  
bens e serviços; actualização e manutenção de informação em registos; com-
pilação de índices de informação para fins comerciais ou publicitários;  

apoio à gestão de empresas; perguntas sobre empresas/produtos; agências de 
informações comerciais; consultoria em organização e gestão de empresas; 
assistência em gestão comercial ou industrial; serviços especializados em 
eficiência empresarial; estudos de marketing; avaliações sobre negócios; 
investigação sobre negócios; consultoria em organização de empresas; gestão 
de ficheiros informatizados; compilação de informação em bases de dados 
informáticas; pesquisa de dados em ficheiros informáticos para terceiros; 
optimização de motores de busca; investigação sobre negócios; serviços de 
aconselhamento para gestão de empresas; pesquisa de marketing; consultoria 
profissional sobre negócios; previsões económicas; organização de feiras 
para fins comerciais ou publicitários; serviços de comparação de preços; 
serviços de aconselhamento e de informação comercial para consumidores 
[loja do consumidor]; serviços de subcontratação [assistência empresarial]; 
compilação de estatísticas; prestação de informações sobre contactos empre-
sariais e comerciais; gestão empresarial de programas de reembolso para 
terceiros; optimização de tráfego de websites. Classe 36 - Subscrição de 
seguros; serviços de financiamento; financiamento de compra a presta-
ções/financiamento de aluguer/arrendamento com opção de compra; investi-
mento de fundos; avaliação de objectos de arte; arrendamento de bens imó-
veis; gestão de bens imóveis; corretagem; serviços de caução; angariação de 
fundos de beneficência; serviços de gestão em fideicomisso/ fiduciários; 
empréstimo mediante garantia. Classe 38 - Teledifusão; envio de mensagens; 
comunicações por meio de terminais de computadores; serviços de BBS 
(quadros informativos) electrónicos [serviços de telecomunicações]; forneci-
mento de ligações de telecomunicações a uma rede informática global; forne-
cimento de acesso a redes informáticas globais; disponibilização de salas de 
chat na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; disponibilização 
de fóruns online; transmissão de dados em contínuo (streaming); disponibili-
zação de canais de telecomunicações para serviços de televendas; transmis-
são de ficheiros digitais. Classe 39 - Transporte; entrega de mercadorias; 
logística de transporte; serviços de transitário; corretagem de fretes; correta-
gem de transportes; serviço de embalagem de mercadorias; corretagem marí-
tima; estiva; aluguer de veículos; armazenamento de mercadorias; arrenda-
mento de armazéns; armazenamento/armazenamento em armazém; informa-
ção sobre armazenamento; armazenamento físico de documentos ou dados 
armazenados de forma electrónica; aluguer de sinos de mergulho; distribui-
ção de energia; accionamento de comportas de canais; entrega de encomen-
das; serviços de entrega directa [mensagens ou mercadorias]; organização de 
viagens organizadas; aluguer de cadeiras de rodas; lançamento de satélites 
para terceiros; serviços de engarrafamento de bebidas. Classe 41 - Ensi-
no/serviços educacionais/serviços de ensino; organização e realização de 
conferências; serviços de biblioteca itinerante/serviços de biblioteca móvel; 
fornecimento de publicações electrónicas online não descarregáveis; publica-
ção de livros; publicação online de livros e revistas especializadas em forma-
to electrónico; fornecimento de música online não descarregável; forneci-
mento de vídeos online não descarregáveis; serviços de entretenimento; ser-
viços de jogo prestados online a partir de uma rede informática; serviços de 
health club [treino sobre saúde e boa condição física]; aluguer de brinquedos; 
aluguer de equipamento de jogos; treino de animais; serviços de modelos 
para artistas; organização de lotarias. Classe 42 - Investigação técnica; pes-
quisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; controlo de quali-
dade; prospecção geológica; serviços químicos; ensaios clínicos; informação 
meteorológica; ensaio de materiais; design industrial; serviços de arquitectu-
ra; design de moda; programação de computadores; design de software infor-
mático; consultoria em design e desenvolvimento de equipamento informáti-
co; actualização de software informático; manutenção de software informáti-
co; análise de sistemas informáticos; consultoria em software informático; 
software como serviço [SaaS]; consultoria em tecnologias de informação 
[TI]; prestação de informação sobre tecnologia informática e programação 
através de um website; armazenamento electrónico de dados; computação em 
nuvem; conversão de dados e programas informáticos, excepto conversão 
física; consultoria em segurança de dados; serviços de encriptação de dados; 
monitorização de sistemas informáticos para detecção de acessos não autori-
zados ou violação de dados. 

SEE MONEY DIFFERENTLY PALISADE 

CLASSE 12: Automóveis; Carros desportivos; Carrinhas [veículos]; Cami-
ões motorizados; Autocarros motorizados; Autocaravanas; Automóveis SUV 
(veículos utilitários desportivos); Peças e acessórios de automóveis. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003813/2018/ME/MS 
36, 42 
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 
28255 - Estados 
Unidos da América 
 
Comercial 
21-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003814/2018/ME/MP 
12 
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul - República da 
Coreia 
 
Industrial & Comercial 
21-08-2018 
CLASSE 12: Automóveis; carros de desporto; vagões 
de autocarros; camiões; autocarros; veículos eléctricos; 
Veículos SUV (veículos utilitários desportivos); auto-
móveis; veículos utilitários desportivos; peças e acessó-
rios para automóveis. 

CLASSE 36: Seguro; assuntos financeiros; assuntos monetários; assuntos 
imobiliários; serviços bancários; serviços financeiros; análise financeira; 
gestão e consulta; serviços de investimento de capitais; serviços de correta-
gem; transações com e negociação de instrumentos financeiros; fornecimen-
to de informações financeiras; serviços relativos à bolsa de mercadorias, à 
bolsa de valores mobiliários e a instrumentos financeiros; serviços financei-
ros sob a forma de serviços de investimento; serviços relativos a cartões de 
crédito e de débito; pesquisa financeira; e o fornecimento destes serviços por 
meio de uma rede informática global em linha. CLASSE 42: Serviços cientí-
ficos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção relaci-
onados com os mesmos; serviços de análises e de pesquisas industriais; 
conceção e desenvolvimento de hardware para computadores e de software; 
programação de computadores; consultadoria no domínio de software infor-
mático; análise de sistemas informáticos; fornecimento de software informá-
tico em linha; fornecimento de software informático em linha para aceder 
informações e serviços financeiros por meio de uma rede informática global 
em linha. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003816/2018/ME/MS 
43 
 
Riu Hotels, SA 
 
ILHAS BALEARES 
Calle Laud s/n, 07610 Playa de Palma, Palma de 
Mallorca, Ilhas Baleares. 
 
Comercial 
14-08-2018 
CLASSE 43: serviços de diversão, restauração e hotela-
ria, serviços que integram a classe 43. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003815/2018/ME/MP 
14, 18, 25 
 
ROSEFIELD LUXEMBOURG,SA 
 
LUXEMBURGO 
11A, Avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg 
 
Industrial & Comercial 
10-08-2018 
CLASSE 14: Artigos de bijuteria, joalharia e relojoaria. 
CLASSE 18: Malas de mão, malas de viagem, sacos, 
mochilas. CLASSE 25: Artigos de vestuário, cintos, 
meias, calçado, e chapéus. 

Reivindicação de Cores: Vermelho, Preto. 

Reivindicação de Prioridade: reivindica-se a prioridade da marca efetuado 

com o nº 3720869, em 25.06.2018, junto da “Oficina Espanhola de Patentes 

e Marcas” 

BOFA STYX 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003817/2018/ME/MS 
39, 41, 43 
 
Robinson Club GmbH 
 
ALEMANHA 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha 
 
Comercial 
10-08-2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transpor-
te de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marí-
tima 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 acom-
panhamento 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 medi-
ação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; 
organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de 
viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens, pres-
tação 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 especi-
al sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios 
(agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e 
revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento 
telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de 
negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazena-
mento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga 
através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); 
informação sobre trânsito. CLASSE 41: Formação básica e avançada bem 
como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, 
cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de 
filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em 
DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de 
filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de 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 entrete-
nimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; cursos 
de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de servi-
ços 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 desporti-
vos; 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 particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de 
impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em espe-
cial 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  
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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 domí-
nio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de 
linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial 
fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. CLASSE 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de 
comida e 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; 
serviços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefó-
nico 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. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003818/2018/ME/MP 
34 
 
American-Cigarette Company (Overseas) Limited 
 
SUÍÇA 
Route de France 17, 2926 Boncourt, Switzerland 
 
Industrial & Comercial 
 
08-08-2018 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003819/2018/ME/MP 
29, 30 
 
Kraft Foods Group Brands LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
200 East Randolph Street, Chicago, IL 60601, United 
States of America.  
 
Industrial & Comercial 
08-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003820/2018/ME/MP&S 
09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
 
Cainiao Smart Logistics Holding Limited 
 
ILHAS CAIMÃO 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand 
Cayman KY1-1103, Cayman Islands 
 
Industrial & Comercial 
17-08-2018 
Abaixo Listado 

biochips; sistemas de controlo de acesso electrónico para portas de bloqueio; 
estações de carregamento para veículos eléctricos; aparelhos de navegação 
para veículos [computadores de bordo]; dispositivos de memória para com-
putadores; computadores; programas informáticos [programas] gravados; 
cartões de identificação magnéticos; leitores de códigos de barras; programas 
operativos informáticos gravados; dispositivos periféricos informáticos; 
software informático gravado; acopladores [equipamento de processamento 
de dados]; leitores [equipamento de processamento de dados]; software de 
jogos de computador; suportes de dados ópticos; sinais digitais. CLASSE 16: 
Papel; material impresso; etiquetas em papel ou cartão; publicações impres-
sas; papel de embrulho/papel de embalagem; artigos de escritório, excepto 
mobiliário; material de desenho; giz para escrever; maquetas de arquitectura; 
materiais de escrita; cartazes; livros; mapas geográficos; jornais; periódicos; 
revistas [periódicos]; boletins informativos; materiais de acondicionamento 
[amortecimento, enchimento] em papel ou cartão. CLASSE 35: Publicidade; 
publicidade online numa rede informática; consultoria em gestão de empre-
sas; informação comercial; administração comercial do licenciamento de 
bens e serviços de terceiros; serviços de intermediação comercial; negociação 
e conclusão de transacções comerciais para terceiros; prestação de informa-
ção comercial através de um website; promoção de vendas para terceiros; 
serviços de aprovisionamento para terceiros [aquisição de bens e serviços 
para outras empresas]; consultoria em gestão de pessoal; sistematização de 
informação em bases de dados informáticas; actualização e manutenção de 
dados em bases de dados informáticas; auditoria de empresas; aluguer de 
máquinas de venda; serviços de agência de emprego; aluguer de stands de 
vendas; serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações farmacêuti-
cas, veterinárias e higiénicas e de provisões médicas; disponibilização de um 
espaço de mercado online para compradores e vendedores de bens e serviços; 
actualização e manutenção de informação em registos; compilação de índices 
de informação para fins comerciais ou publicitários; apoio à gestão de empre-
sas; perguntas sobre empresas/produtos; agências de informações comerciais; 
consultoria em organização e gestão de empresas; assistência em gestão 
comercial ou industrial; serviços especializados em eficiência empresarial; 
estudos de marketing; avaliações sobre negócios; investigação sobre negó-
cios; consultoria em organização de empresas; gestão de ficheiros informati-
zados; compilação de informação em bases de dados informáticas; pesquisa 
de dados em ficheiros informáticos para terceiros; optimização de motores de 
busca; investigação sobre negócios; serviços de aconselhamento para gestão 
de empresas; pesquisa de marketing; consultoria profissional sobre negó-
cios;previsões económicas; organização de feiras para fins comerciais ou 
publicitários; serviços de comparação de preços; serviços de aconselhamento 
e de informação comercial para consumidores [loja do consumidor]; serviços 
de subcontratação [assistência empresarial]; compilação de estatísticas; pres-
tação de informações sobre contactos empresariais e comerciais; gestão em-
presarial de programas de reembolso para terceiros; optimização de tráfego 
de websites. CLASSE 36: Subscrição de seguros; serviços de financiamento; 
financiamento de compra a prestações/financiamento de alu-
guer/arrendamento com opção de compra; investimento de fundos; avaliação 
de objectos de arte;  

CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; tabaco de enrolar, taba-
co para cachimbo; produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco (sem ser para 
uso medicinal); charutos, cigarrilhas; isqueiros; isqueiros para charutos; 
fósforos; artigos para fumadores; papel de cigarro, tubos para cigarros, fil-
tros para cigarros; aparelho portátil para enrolar cigarros; máquinas portáteis 
para enfiar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para 
cigarros eletrónicos; produtos de tabaco com o objetivo de serem aquecidos. 

KRAFT 

CLASSE 29: Queijo ralado; Queijo processado; Queijo para barrar; Geleias 
comestíveis; Compotas; Manteiga de amendoim; Creme de barrar de noz. 
CLASSE 30: Molho de queijo; Maionese; Molho para saladas; Molho tártaro; 
Creme de barrar no pão à base de molhos para saladas ou maionese; Molho 
para saladas, marisco e carne; 30 condimentos; Molho de churrasco; Doces; 
Caramelo; Marshmallows; Misturas para rechear à base de pão e arroz; Bola-
chas; Biscoitos; Bolos; Refeições à base de noodles; Snacks à base de cereais. 

CLASSE 09: Aparelhos de processamento de dados; impressoras para com-
putadores; cartões de circuitos integrados [smart cards]/smart cards [cartões 
de circuitos integrados]; publicações electrónicas descarregáveis; programas 
informáticos [software descarregável]; aplicações de software informático 
descarregáveis; indicadores de quantidade; aparelhos de verificação de fran-
quias/selos; máquinas de contagem e triagem de dinheiro; câmaras de vídeo; 
etiquetas electrónicas para produtos; relógios de ponto [dispositivos de regis-
to de tempo]; máquinas de pesagem; anéis de calibragem; painéis de infor-
mação electrónicos; aparelhos para sistemas de posicionamento global 
[GPS]; aparelhos de medição da velocidade [fotografia]; instrumentos de 
agrimensura; aparelhos estereoscópicos; fios de identificação para fios eléc-
tricos; semicondutores; circuitos integrados; bobinas eléctricas; temporizado-
res automáticos; ecrãs fluorescentes; aparelhos de controlo remoto; instala-
ções eléctricas para o comando à distância de operações industriais; apare-
lhos de extinção de incêndio; alarmes; baterias eléctricas; passes (tokens) de 
segurança [dispositivos de encriptação]; caixas negras [registadores de da-
dos]; robôs humanóides com inteligência artificial; headsets de realidade 
virtual;  
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arrendamento de bens imóveis; gestão de bens imóveis; corretagem; serviços de caução; angariação de fundos de beneficência; serviços de gestão em fidei-
comisso/ fiduciários; empréstimo mediante garantia. CLASSE 38: Teledifusão; envio de mensagens; comunicações por meio de terminais de computado-
res; serviços de BBS (quadros informativos) electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede infor-
mática global; fornecimento de acesso a redes informáticas globais; disponibilização de salas de chat na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; 
disponibilização de fóruns online; transmissão de dados em contínuo (streaming); disponibilização de canais de telecomunicações para serviços de televen-
das; transmissão de ficheiros digitais. CLASSE 39: Transporte; entrega de mercadorias; logística de transporte; serviços de transitário; corretagem de fre-
tes; corretagem de transportes; serviço de embalagem de mercadorias; corretagem marítima; estiva; aluguer de veículos; armazenamento de mercadorias; 
arrendamento de armazéns; armazenamento/armazenamento em armazém; informação sobre armazenamento; armazenamento físico de documentos ou 
dados armazenados de forma electrónica; aluguer de sinos de mergulho; distribuição de energia; accionamento de comportas de canais; entrega de enco-
mendas; serviços de entrega directa [mensagens ou mercadorias]; organização de viagens organizadas; aluguer de cadeiras de rodas; lançamento de satéli-
tes para terceiros; serviços de engarrafamento de bebidas. CLASSE 41: Ensino/serviços educacionais/serviços de ensino; organização e realização de con-
ferências; serviços de biblioteca itinerante/serviços de biblioteca móvel; fornecimento de publicações electrónicas online não descarregáveis; publicação de 
livros; publicação online de livros e revistas especializadas em formato electrónico; fornecimento de música online não descarregável; fornecimento de 
vídeos online não descarregáveis; serviços de entretenimento; serviços de jogo prestados online a partir de uma rede informática; serviços de health club 
[treino sobre saúde e boa condição física]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamento de jogos; treino de animais; serviços de modelos para artistas; 
organização de lotarias. CLASSE 42: Investigação técnica; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; controlo de qualidade; prospec-
ção geológica; serviços químicos; ensaios clínicos; informação meteorológica; ensaio de materiais; design industrial; serviços de arquitectura; design de 
moda; programação de computadores; design de software informático; consultoria em design e desenvolvimento de equipamento informático; actualização 
de software informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; consultoria em software informático; software como servi-
ço [SaaS]; consultoria em tecnologias de informação [TI]; prestação de informação sobre tecnologia informática e programação através de um website; 
armazenamento electrónico de dados; computação em nuvem; conversão de dados e programas informáticos, excepto conversão física; consultoria em 
segurança de dados; serviços de encriptação de dados; monitorização de sistemas informáticos para detecção de acessos não autorizados ou violação de 
dados. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003821/2018/ME/MP&S 
09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 
 
Cainiao Smart Logistics Holding Limited 
 
Ilhas Caimão 
Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, Grand 
Cayman KY1-1103, Cayman Islands 
 
Industrial & Comercial 
17-08-2018 
Abaixo Listado 

 

CLASSE 09: Aparelhos de processamento de dados; impressoras para computadores; cartões de circuitos integrados [smart cards]/smart cards [cartões de 
circuitos integrados]; publicações electrónicas descarregáveis; programas informáticos [software descarregável]; aplicações de software informático descar-
regáveis; indicadores de quantidade; aparelhos de verificação de franquias/selos; máquinas de contagem e triagem de dinheiro; câmaras de vídeo; etiquetas 
electrónicas para produtos; relógios de ponto [dispositivos de registo de tempo]; máquinas de pesagem; anéis de calibragem; painéis de informação electró-
nicos; aparelhos para sistemas de posicionamento global [GPS]; aparelhos de medição da velocidade [fotografia]; instrumentos de agrimensura; aparelhos 
estereoscópicos; fios de identificação para fios eléctricos; semicondutores; circuitos integrados; bobinas eléctricas; temporizadores automáticos; ecrãs fluo-
rescentes; aparelhos de controlo remoto; instalações eléctricas para o comando à distância de operações industriais; aparelhos de extinção de incêndio; alar-
mes; baterias eléctricas; passes (tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; caixas negras [registadores de dados]; robôs humanóides com inteligên-
cia artificial; headsets de realidade virtual; biochips; sistemas de controlo de acesso electrónico para portas de bloqueio; estações de  carregamento para 
veículos eléctricos; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; dispositivos de memória para computadores; computadores; programas 
informáticos [programas] gravados; cartões de identificação magnéticos; leitores de códigos de barras; programas operativos informáticos gravados; dispo-
sitivos periféricos informáticos; software informático gravado; acopladores [equipamento de processamento de dados]; leitores [equipamento de processa-
mento de dados]; software de jogos de computador; suportes de dados ópticos; sinais digitais. CLASSE 16: Papel; material impresso; etiquetas em papel ou 
cartão; publicações impressas; papel de embrulho/papel de embalagem; artigos de escritório, excepto mobiliário; material de desenho; giz para escrever; 
maquetas de arquitectura; materiais de escrita; cartazes; livros; mapas geográficos; jornais; periódicos; revistas [periódicos]; boletins informativos; materi-
ais de acondicionamento [amortecimento, enchimento] em papel ou cartão. CLASSE 35: Publicidade; publicidade online numa rede informática; consulto-
ria em gestão de empresas; informação comercial; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; serviços de intermediação 
comercial; negociação e conclusão de transacções comerciais para terceiros; prestação de informação comercial através de um website; promoção de ven-
das para terceiros; serviços de aprovisionamento para terceiros [aquisição de bens e serviços para outras empresas]; consultoria em gestão de pessoal; siste-
matização de informação em bases de dados informáticas; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; auditoria de empresas; 
aluguer de máquinas de venda; serviços de agência de emprego; aluguer de stands de vendas; serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações farma-
cêuticas, veterinárias e higiénicas e de provisões médicas; disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de bens e ser-
viços; actualização e manutenção de informação em registos; compilação de índices de informação para fins comerciais ou publicitários; apoio à gestão de 
empresas; perguntas sobre empresas/produtos; agências de informações comerciais; consultoria em organização e gestão de empresas; assistência em gestão 
comercial ou industrial; serviços especializados em eficiência empresarial; estudos de marketing; avaliações sobre negócios; investigação sobre negócios; 
consultoria em organização de empresas; gestão de ficheiros informatizados; compilação de informação em bases de dados informáticas; pesquisa de dados 
em ficheiros informáticos para terceiros; optimização de motores de busca; investigação sobre negócios; serviços de aconselhamento para gestão de empre-
sas; pesquisa de marketing; consultoria profissional sobre negócios; previsões económicas; organização de feiras para fins comerciais ou publicitários; 
serviços de comparação de preços; serviços de aconselhamento e de informação comercial para consumidores [loja do consumidor]; serviços de subcontra-
tação [assistência empresarial]; compilação de estatísticas; prestação de informações sobre contactos empresariais e comerciais; gestão empresarial de pro-
gramas de reembolso para terceiros; optimização de tráfego de websites. CLASSE 36: Subscrição de seguros; serviços de financiamento; financiamento de 
compra a prestações/financiamento de aluguer/arrendamento com opção de compra; investimento de fundos; avaliação de objectos de arte; arrendamento de 
bens imóveis; gestão de bens imóveis; corretagem; serviços de caução; angariação de fundos de beneficência; serviços de gestão em fideicomisso/ fiduciá-
rios; empréstimo mediante garantia. CLASSE 38: Teledifusão; envio de mensagens; comunicações por meio de terminais de computadores; serviços de 
BBS (quadros informativos) electrónicos [serviços de telecomunicações]; fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática global; 
fornecimento de acesso a redes informáticas globais; disponibilização de salas de chat na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; disponibiliza-
ção de fóruns online; transmissão de dados em contínuo (streaming); disponibilização de canais de telecomunicações para serviços de televendas; transmis-
são de ficheiros digitais. CLASSE 39: Transporte; entrega de mercadorias; logística de transporte; serviços de transitário; corretagem de fretes; corretagem 
de transportes; serviço de embalagem de mercadorias; corretagem marítima; estiva; aluguer de veículos; armazenamento de mercadorias; arrendamento de 
armazéns; armazenamento/armazenamento em armazém; informação sobre armazenamento; armazenamento físico de documentos ou dados armazenados 
de forma electrónica; aluguer de sinos de mergulho; distribuição de energia; accionamento de comportas de canais; entrega de encomendas; serviços de 
entrega directa [mensagens ou mercadorias]; organização de viagens organizadas; aluguer de cadeiras de rodas; lançamento de satélites para terceiros; ser-
viços de engarrafamento de bebidas. CLASSE 41: Ensino/serviços educacionais/serviços de ensino; organização e realização de conferências; serviços de 
biblioteca itinerante/serviços de biblioteca móvel; fornecimento de publicações electrónicas online não descarregáveis; publicação de livros; publicação 
online de livros e revistas especializadas em formato electrónico; fornecimento de música online não descarregável; fornecimento de vídeos online não 
descarregáveis; serviços de entretenimento; serviços de jogo prestados online a partir de uma rede informática; serviços de health club  
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[treino sobre saúde e boa condição física]; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamento de jogos; treino de animais; serviços de modelos para artistas; 
organização de lotarias. CLASSE 42: Investigação técnica; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; controlo de qualidade; prospecção 
geológica; serviços químicos; ensaios clínicos; informação meteorológica; ensaio de materiais; design industrial; serviços de arquitectura; design de moda; 
programação de computadores; design de software informático; consultoria em design e desenvolvimento de equipamento informático; actualização de 
software informático; manutenção de software informático; análise de sistemas informáticos; consultoria em software informático; software como serviço 
[SaaS]; consultoria em tecnologias de informação [TI]; prestação de informação sobre tecnologia informática e programação através de um website; armaze-
namento electrónico de dados; computação em nuvem; conversão de dados e programas informáticos, excepto conversão física; consultoria em segurança de 
dados; serviços de encriptação de dados; monitorização de sistemas informáticos para detecção de acessos não autorizados ou violação de dados. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003823/2018/ME/MP 
34 
 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
United Kingdom 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Industrial e Comercial 
13-07-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003822/2018/ME/MS 
35, 41, 45 
 
DZE - PRODUTORA AUDIOVISUAL E EVENTOS 
SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 
 
CABO VERDE 
Rua 5 de julho, nº 9, Mindelo - Cabo verde. 
 
Comercial  
17-08-2018 
CLASSE 35: Merchandising. CLASSE 41: Revista; 
Festival; Premiação; Televisão; Blue Wax Online. 
CLASSE 45: Redes Sociais.  

Classe 34 -  Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; produtos de tabaco; suce-
dâneos de tabaco ( sem ser para uso medicinal); charutos, cigarrilhas; isquei-
ros; fósforos; artigos para fumadores; mortalha para cigarro, tubos para cigar-
ros, filtros para cigarros; aparelho portátil para enrolar cigarros; máquinas 
portáteis para enfiar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos 
para cigarros eletrónicos; produtos de tabaco com o objetivo de serem aqueci-
dos; dispositivos eletrónicos e suas partes com o objetivo de aquecer cigarros 
ou tabaco. 

Reivindicação de cores: BRANCO, ROXO, CINZENTO. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003824/2018/ME/MP&S 
9,16,35,36 
 
Modelo Continente Hipermercados, S.A. 
 
Portugal 
Rua João Mendonça, 505, 4464-503 Senhora da hora, 
Portugal. 
 
Industrial e Comercial 
16-07-2018 
Abaixo Listado 

Classe 09: cartões magnéticos; Classe 16: cartões; Classe 35: slogan publici-
tário para ser aplicado em produtos e serviços, agrupamento por conta de 
terceiros de diversos produtos à exceção de transporte, permitindo ao consu-
midor vê-los e adquiri-los comodamente; Classe 36: serviços de cartões de 
crédito e débito. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003825/2018/ME/MP 
 
16,30  
 
Café Três Corações S/A 
 
BRASIL 
Av. Brasília, 5145 - Santa Luzia, Minas Gerais, Brasil 
 
COMERCIAL E INDUSTRIAL 
 
19-07-2018 
Abaixo Listado 

Classe 16: filtro de papel e porta filtro; Classe 30: café, bebidas à base de 
café, bebidas de café com leite e sucedâneos de café bebidas à base de cacau; 
bebidas à base de chocolate; achocolatados; café não torrado; adoçantes natu-
rais, preparações vegetais para uso como substitutos de café e bebidas à base 
de café. 

Reivindicação de cores: vermelho, amarelo, castanho, branco, cor  de 

laranja.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003826/2018/ME/MS 
43  
 
MHG IP HOLDING (SINGAPORE) PTE. LTD. 
 
Singapura  
2 Alexandra Road, #05-04/05 Delta House, Singapore 
(159919) 
 
COMERCIAL  
24-08-2018 
Abaixo Listado 

Classe 43 - Serviços de hotéis; serviços de motéis; alojamento temporário; serviços de intercâmbio de alojamento [time-sharing]; gestão de serviços de ho-
téis; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de restauração e snack-bares; serviços de bar; serviços de discotecas e de bares de cocktails; 
serviços de cafés; serviços de catering de alimentos e bebidas; restaurantes de self-service; serviços de reservas de alojamento em hotéis ou outros; informa-
ção e planeamento de férias relacionados com alojamento; fornecimento de instalações para conferências, reuniões e exposições; serviços de check-in e 
check-out em hotel; serviços de informação eletrónicos relacionados com hotéis; serviços de assessoria e consultoria relacionados com os serviços supra-
mencionados. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003827/2018/ME/MP&S 
7,11,37 
 
MIDEA GROUP Co., Ltd. 
 
China 
B26-28F, Midea Headquarter Building, No.6 Midea 
Avenue, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. 
China 
 
Comercial e Industrial 
24-08-2018  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003829/2018/ME/MP 
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
Portugal 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça – Portugal 
 
Industrial e Comercial 
 
24-08-2018 
 
Classe 33: vinhos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003828/2018/ME/MP 
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
Portugal 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça – Portugal 
 
Industrial e Comercial 
24-08-2018 
Classe 33: vinhos. 

Classe 7: Máquinas de lavar roupa; Máquinas de lavagem a seco; Máquinas para torcer a roupa; Máquinas de lavar loiça; Espremedores de fruta elétricos, 
de uso doméstico; Máquinas para fazer leite de soja, de uso doméstico; Compressoras [máquinas]; Turbocompressores; Compressores para frigoríficos; 
Aspiradores; Máquinas e aparelhos de limpeza, elétricos; Robôs industriais; Máquinas manipuladoras industriais. Classe 11: Instalações de climatização 
[condicionamento de ar]; Aparelhos de ar condicionado; Refrigeradores; Aparelhos e máquinas para gelo; Distribuidor de água; Aparelhos e máquinas para 
a purificação da água; Aparelhos para filtrar a água; Aparelhos e máquinas para a purificação do ar; Ventiladores elétricos para uso pessoal; Utensílios de 
cozinha elétricos; Chaleiras elétricas; Micro-ondas [aparelhos de cozinha]; Panelas de pressão, elétricas; Exaustores de cozinha; Aparelhos de desinfeção; 
Bombas de calor; Caldeiras a gás; Lareiras; Esquentadores; Radiadores elétricos; Secadores de roupa elétricos; Aparelhos a vapor para tecidos; Lâmpadas 
elétricas. Classe 37: Construção; Informações em reparações; Instalação e reparação de aparelhos elétricos; Instalação e reparação de aparelhos de ar condi-
cionado; Instalação e reparação de instalações sanitárias; Instalação e reparação de casas-de-banho; Instalação e reparação de instalações de iluminação; 
Instalação, manutenção e reparação de máquinas; Manutenção e reparação de automóveis; Restauro de mobiliário; Instalação e reparação de dispositivos de 
alarme antirroubo; Limpeza de aparelhos de ar condicionado. 

UVAS DO C. DA RIBEIRA 

Reivindicação da prioridade com base no registo da marca nº 536380 efetua-

do em Portugal em 18/12/2014. 

DACUBA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003831/2018/ME/MP 
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
PORTUGAL 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça - Portugal 
 
Industrial & Comercial 
24-08-2018 
 
CLASSE 33: Vinhos 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003830/2018/ME/MP 
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
Portugal 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça – Portugal 
 
Industrial e Comercial  
24-08-2018 
Classe 33: vinhos. 

ENCOSTA D`O AGRICULTOR 

Reivindicação da prioridade com base no registo da marca nº 524520 efetua-

do em Portugal em 02/07/2014. 

ENCOSTA DA VINHALEGRE 
 ALPIARÇA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003832/2018/ME/MP  
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
Portugal 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça – Portugal 
 
Industrial e Comercial  
 
24-08-2018 
Classe 33: vinhos. 

TERRA VERMELHA 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003833/2018/ME/MP 
 
33 
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
PORTUGAL 
 
 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça - Portugal 
 
Industrial & Comercial 
 
24-08-2018 
 
CLASSE 33: Vinhos 

VALE PINTADO 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003836/2018/MN/MP 
05, 25, 29, 30 e 32 
 
SOPROBEL - SOCIEDADE DE PRODUTOS DE 
BELEZA, LDA 
 
Cabo Verde 
CIDADE DA PRAIA, Nossa Senhora da Graça 
 
Industrial e Comercial  
05/09/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003837/2018/MN/MS 
41 
 
Turtle - Turismo & Investimentos Sociedade Unipesso-
al, Lda 
 
CABO VERDE 
Cidade da Praia, Nossa Sra da Graça. 
 
Comercial  
05-09-2018 
CLASSE 41: Educação, Formação, Divertimento, ativi-
dades desportivas e culturais. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003838/2018/MN/MP&S 
 
25 e 41 
 
LUÍS FONTES VEIGA & MANUEL SOCORRO 
VEIGA 
 
Cabo Verde 
 
21 Mystic Street, Cidade de Brockton, Estado de Mas-
sachusetts, 02301, Estados Unidos da América 
 
Industrial e Comercial  
 
04/09/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003839/2018/MN/MP&S 
 
25 e 41 
 
LUÍS FONTES VEIGA & MANUEL SOCORRO VEI-
GA 
Cabo Verde 
 
21 Mystic Street, Cidade de Brockton, Estado de Mas-
sachusetts, 02301, Estados Unidos da América 
 
Industrial e Comercial  
 
04/09/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003835/2018/MN/MP 
05, 25, 29, 30 e 32 
 
SOPROBEL - SOCIEDADE DE PRODUTOS DE 
BELEZA, LDA. 
 
Cabo Verde 
Cidade Da Praia, Nossa Senhora da Graça 
 
Industrial e Comercial  
05/09/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003834/2018/ME/MP 
33  
 
GOTAMATINA UNIPESSOAL, LDA. 
 
PORTUGAL 
Rua José Relvas, 277, 2090-105 Alpiarça - Portugal 
 
Industrial & Comercial 
24-08-2018 
CLASSE 33: Vinhos 

DIVINIS 

CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, veterinários; produtos higiénicos para 
a medicina; substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; 
emplastros, material para pensos. CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapela-
ria. CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legu-
mes em conserva, congelados, secos e cozidos. CLASSE 30: Café, chá, ca-
cau, arroz, tapioca e sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas 
de cereais; pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis. CLASSE 32: 
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas 
de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. 

Reivindicação de cores: Vermelho e Preto 

CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, veterinários; produtos higiénicos para 
a medicina; substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; 
emplastros, material para pensos. CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapela-
ria. CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legu-
mes em conserva, congelados, secos e cozidos. CLASSE 30: Café, chá, 
cacau, arroz, tapioca e sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações 
feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria, gelados comestíveis. CLASSE 
32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebi-
das de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. 

Reivindicação de cores: Vermelho e Preto 

Reivindicação de cores: Vermelho, branco 

CLASSE 25: Vestuários, Calçados e Chapelaria. CLASSE 41: Organização 
e produção de eventos com ou sem fim lucrativos, actividades desportivas e 
culturais. 

CLASSE 25: Vestuários, Calçados e Chapelaria. CLASSE 41: Organização e 
produção de eventos com ou sem fim lucrativos, actividades desportivas e 
culturais. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003855/2018/ME/MP 
12 
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY e KIA MOTORS 
CORPORATION 
 
Coreia do Sul. 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial  
05-09-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003854/2018/MN/MP&S 
25, 41 
 
Luís Fontes Veiga & Manuel Socorro Veiga  
 
Cabo Verde 
Brockton, Estado de Massachusetts, Estados Unidos da 
América  
 
Industrial e Comercial  
04-09-2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003857/2018/MN/MS 
41 
 
ROBERTO BRAGA 
 
Itália 
Santa Maria, Ilha do Sal 
 
Industrial e Comercial  
 
 
18/09/2018 
CLASSE 41: Educação, formação, divertimento, ativi-
dades desportivas e culturais para ocupação do tempo 
livre. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003856/2018/ME/MP 
31 
 
Luís Vicente, S.A. 
 
Portugal 
 
Estrada Nacional Nº 8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P- 
2565-733 Torres Vedras, Portugal 
 
Industrial e Comercial  
 
18/09/2018 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Cores: Vermelho, Verde e branco. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003853/2018/MN/MS 
36, 39, 41, 43 
 
Turtle – Turismo & Investimentos Sociedade Unipesso-
al, Lda. 
 
Cabo Verde 
Cidade da Praia, Nª Sª Graça 
 
Comercial  
05-09-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003852/2018/MN/MP 
Soprobel - Sociedade De Produtos De Beleza, Lda 
 
29, 30, 32 
 
Cabo Verde 
Cidade da Praia, Nª Sª Graça 
 
Industrial e Comercial  
05-09-2018 
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, sagù, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, 
pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis. Classe 32: Cervejas; águas 
minerais e gasosas e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas de fruta e sumos 
de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.  

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

Classe 36 - Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios 
imobiliários; Classe 39 - Transporte, embalagem e entreposto de mercadori-
as; organização de viagens;  Classe  41 - Educação, formação, divertimento, 
atividades desportivas e culturais; Classe  43 - Serviços de restauração 
(alimentação), alojamento temporário. 

Reivindicação de cores: reivindicam-se as cores azul e branco  

Classe 25: Vestuário; calçado; chapelaria; Classe 41: Organização e produ-
ção de quaisquer eventos com ou sem fim lucrativos, actividades desportivas 
e culturais. 

SMARTSTREAM 

Classe 12: Motores para viaturas terrestres; engrenagens para viaturas terres-
tres; caixas de velocidades automáticas para viaturas terrestres; caixas de 
velocidades para viaturas terrestres; transmissões para viaturas terrestres; 
mecanismos de transmissão, para viaturas terrestres; transmissões de potência 
e engrenagens para viaturas terrestres. 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade com base no pedi-
do da marca n.º 40-2018-0029151 efetuado na República da Coreia a 
06/03/2018. 

CLASSE 31: Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluí-
dos noutras classes; Animais vivos; Frutos e legumes frescos; Sementes e 
plantas e flores naturais; Alimentos para animais, malte. 

Reivindicação de Cores: Verde, azul e preto 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003843/2018/MN/MS 
36  
 
ANTÓNIO PEDRO GONÇALVES FERREIRA 
 
CABO VERDE 
Travessa Luís de Melo, n.º 9 - 1.º andar CP 958 - Cida-
de da Praia, Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial 
13-09-2018 
CLASSE 36: Serviços financeiros, bancários e de segu-
ros 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003842/2018/ME/MP 
32 
 
MONSTER ENERGY COMPANY 
 
Estados Unidos Da América 
1 Monster Way, Corona, Califórnia 92879 - Estados 
Unidos da América 
 
Industrial e Comercial  
12/09/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003845/2018/ME/MP 
09 
 
Main Service, Lda 
 
PORTUGAL 
Rua do Chiado 24, 7000 - 375 Évora 
 
Comercial e Industrial  
12/09/2018 
CLASSE 9: Tecnologia da informação; Equipamento 
para processamento de dados; Computadores; Progra-
mas de Computador. 

CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas, incluindo bebidas gasosas e bebidas 
energéticas; xaropes, concentrados, pós e preparações para bebidas, incluin-
do bebidas gasosas e bebidas energéticas. 

Reivindicação de Prioridade: Pedido de registo nº 304463019, solicitado 

em 17 de março de 2018 em Hong-Kong. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003844/2018/MN/MS 
36 
 
ANTÓNIO PEDRO GONÇALVES FERREIRA 
 
CABO VERDE 
Travessa Luís de Melo, n.º 9 - 1.º andar CP 958 - Cida-
de da Praia, Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial 
 
13-09-2018 
CLASSE 36: Serviços financeiros, bancários e de segu-
ros 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003841/2018/ME/MP 
05 
 
BIAL - PORTALELA & Cª., S.A. 
 
PORTUGAL 
Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede 
do Coronado, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
07-09-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003840/2018/MN/MP 
32 
 
MARIO WILSON MONTEIRO DELGADO GOMES 
 
CABO VERDE 
Rua de Santo António, Lote 2, 6250 - 112 Caria - BMT, 
Portugal 
 
Comercial e Industrial 
03-09-2018 
CLASSE 32: Água para consumo humano. 

ISLAS DIACOL 

CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 
produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de 
uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares 
para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para 
chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para 
a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

INTERNATIONAL INVESTMENT  
BANK CABO VERDE 

INTERNATIONAL INVESTMENT 
BANK  

Reivindicação de Cores: Azul e Branco.  

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003846/2018/MN/MS  
 
36  
 
ANTÓNIO PEDRO GONÇALVES FERREIRA 
 
CABO VERDE 
Travessa Luís de Melo, n.º 9 - 1.º andar CP 958 - Cida-
de da Praia, Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial 
13-09-2018 
 
Classe 36: SERVIÇOS FINANCEIROS, BANCÁRIOS 
E DE SEGUROS. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003849/2018/ME/MP 
34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.  
 
SUIÇA 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça 
 
Industrial e Comercial 
18-09-2018  
Abaixo Listado 

Reivindicação Prioridade: Número: 74898/2018 Data: 20-06-2018 País: 
Suíça 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003850/2018/ME/MP 
34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, Suiça 
 
Industrial e Comercial  
20/09/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003851/2018/ME/MP  
16 
 
SHENZHEN COMIX GROUP CO., LTD. 
 
China 
No. 05-06, F17, Building A, World Trade Plaza, 
Fuhong Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518033 - China 
 
Industrial e Comercial  
29-08-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003848/2018/MN/MP 
2,19 
 
CV MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA. 
 
CABO VERDE 
CIDADE DA PRAIA 
 
Industrial e Comercial 
20-09-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003847/2018/MN/MS 
35 
 
OCEANO AZUL, SERVIÇOS E TURISMO LDA. 
 
CABO VERDE 
CIDADE DE SANTA MARIA, ILHA DO SAL 
 
Comercial  
28-08-2018 
Classe 35: PUBLICIDADE; GESTÃO DOS NEGÓ-
CIOS COMERCIAIS E ADMINISTRAÇÃO COMER-
CIAL. 

CLASSE 2: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra 
a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais no 
estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impresso-
res e artistas. CLASSE 19: Materiais de construção não metálicos; tubos 
rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções 
transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos, massa de acaba-
mento, cimento cola. 

CLASSE 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, 
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek"; 
"snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros electróni-
cos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electró-
nicos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a liber-
tarem aerossóis com nicotina para inalação; soluções de nicotina líquida 
para uso em cigarros eletrônicos; artigos para fumadores, mortalhas para 
cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cin-
zeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros, fósfo-
ros. 

CLASSE 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, 
cigarros, cigarrilhas, tabaco para fumadores enrolarem, os seus próprios 
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "Kretek"; 
"snus", sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros electróni-
cos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos electróni-
cos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a liberta-
rem aerossóis com nicotina para inalação; soluções de nicotina líquida para 
uso em cigarros electrónicos; artigos para fumadores, mortalhas para cigar-
ros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras, cinzeiros, 
cachimbos, aparelhos de bolsos para enrolar cigarros, isqueiros, fósforos. 

Reivindica-se a prioridade da marca na Suíça com o número 74904/2018 
datada em 20-06-2018. 

Classe 16: Capas para papéis; dossiers [papelaria]; elásticos para escritórios; 
Películas em matérias plásticas para embalagens; suportes para fotografias; 
porta cheques; Corta-papel [artigos de escritório] [abre-cartas]; numeradores; 
Caixas para aparos; livretos [livrinhos]; panfletos; álbuns; Sacos [invólucros, 
bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias plásticas], caixas de 
papelão ou papel; Estojos para escrita [papelaria]; Pastas para arquivo 
[artigos de escritório]; Cartuchos de papel, de forma cónica; Agrafadores 
[papelaria]; Aparelhos para plastificar documentos [artigos de escritório]; 
Ganchos para escritório; Biblioraptos [pastas para papéis]; fichas [papelaria];  

Estojos para moldes; bolsas para passaportes; Clips para papéis; Ganchos 
para canetas; Agrafos para escritório; instrumentos de escrita; Distribuidores 
de fita adesiva [artigos de papelaria]; Manifolds [papelaria] [blocos de papel 
múltiplas vias]; Ampara-livros; Porta-lápis [lapiseiras]; Tachas ["punaises"] 
[pioneses]; agrafadores para escritórios; tachinhas; Adesivos [matérias co-
lantes] para papelaria ou para uso doméstico; colas para papelaria ou para 
uso doméstico; Apara-lápis elétricos ou não elétricos; borrachas para apagar; 
Réguas para desenhar; blocos de notas; Papel para cópias [artigos de papela-
ria]; encadernação; Tela para encadernações; Autocolantes [artigos de pape-
laria]; Blocos para desenho; Papel de madeira; Moldes ou padrões 
[papelaria]; Saca-bocados [artigos de escritório]; Ardósias para escrever; 
quadros negros; Tira-linhas [aparos para desenho]; Aparos de aço; Estilógra-
fos; Brochas [pincéis]; giz para marcar; Aparos [artigos de escritório]; Bro-
chas para pintores; lápis; artigos para desenho; Fitas autoadesivas para a 
papelaria ou para uso doméstico; Transparentes [papelaria]; lacre; Fitas ade-
sivas para papelaria ou para uso doméstico; Bandas colantes para papelaria 
ou para uso doméstico; Fitas gomadas [papelaria]; Telas gomadas para pape-
laria; Artigos para escritório [com excepção de móveis]; Cortadores de papel 
[artigo de escritório]; Aparelhos e máquinas para encadernação [material de 
escritório]; Máquinas de selar para escritórios; Fitas de tinta para escrever; 
lápis carvão; catras [cartões]; Pranchetas para desenho; Apoia-mão para 
pintores; estojos para desenhos; cartões; Pranchetas de pinça [artigos de 
escritório]. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003861/2018/ME/MP 
31 
 
Luís Vicente, S.A. 
 
Portugal 
Estrada Nacional N°8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-
2565-733 Torres Vedras, Portugal 
 
Industrial e Comercial  
 
18-09-2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003863/2018/ME/MP&S 
9,38 
 
VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY 
 
REINO UNIDO 
Vodafone House, The Connection, Newbury, Berkshire 
RG14 2FN, REINO UNIDO 
 
Industrial e Comercial 
21-09-2018  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003860/2018/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  
 
18-09-2018 
Classe 12: Automóveis e partes estruturais para estes 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003859/2018/MN/MP  
33 
 
VALE SELADA, SA 
 
Cabo Verde 
 
Vila Nova VILA NOVA, PRAIA 
 
 
Industrial e Comercial  
 
24/09/2018 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das 
cervejas) 

 

00003858/2018/ME/MP&S 
09, 35, 37 e 42 
 
BLUE4ALL LDA 
 
Portugal 
Rua Manuel Vicente S/N, 2490-605 Ourém, Portugal 
 
Industrial e Comercial  
21/09/2018 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Smartphones; coberturas para smartphones; estojos para 
smartphones; capas para smartphones; peliculas protetoras adaptadas para 
smartphones; auriculares sem fios com microfones integrado para smartpho-
nes. CLASSE 35: Publicidade, gestão de negócios comerciais; promoção de 
vendas para terceiros de smartphones; coberturas para smartphones; estojos 
para smartphones; capas para smartphones; películas protetoras adaptadas 
para smartphones; auriculares sem fios com microfones integrado para 
smartphones. CLASSE 37: Informações sobre reparação de smartphones; 
reparação de smartphones. CLASSE 42: Concepção e programação de com-
putadores. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

AGYA 

Classe 31: Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos 
noutras classes; Animais vivos; Frutos e legumes frescos; Sementes e plantas 
e flores naturais; Alimentos para animais, malte. 

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

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003862/2018/ME/MP 
05 
  
BIAL - PORTELA & C ª., S.A. 
 
Portugal 
Avenida da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede 
do Coronado, Portugal 
 
Industrial e Comercial  
 
20-09-2018 
Abaixo Listado 

MISOFAR 

Classe 05: Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; 
produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de 
uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares 
para humanos e animais; emplastros, material para pensos; matérias para 
chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para 
a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas. 

Classe 9 - Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de verificação 
[supervisão], de salvamento e de ensino; Aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, regulação e controlo de eletrici-
dade; Aparelho para gravação, transmissão ou reprodução de som ou imagens; Suportes de dados magnéticos, discos acústicos; Discos compactos; DVDs e 
outros suportes de gravação digital; Mecanismos operados a moedas; Caixas registadoras, calculadoras, equipamento para o tratamento de informação, com-
putadores; Software; Aparelhos e instrumentos de telecomunicações, de comunicações e telefónicos; Telefones sem fios, telefones celulares e fixos; telemó-
veis; Aparelhos de telecomunicações portáteis; smartphones; estojos para telefones; conjunto auscultador-microfone para telefones; Computadores portáteis 
e em forma de tablet; dispositivos de telecomunicação e informáticos de usar no corpo; Aparelhos e instrumentos de comunicação de dados; Sistemas de 
processamento de voz; Equipamento de redes de computadores e de comunicação de dados; Aparelhos de dados móveis; Sistemas para o tratamento da 
informação; Bases de dados eletrónicas; Plataformas e software de telefonia digital; Hardware informático para telecomunicações;  
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Redes de telecomunicações; Modems; Encaminhadores de rede; Instalações de banda larga; Descodificadores; Aparelhos descodificadores de televisão 
incluindo aparelhos com guia de programação e/ou um gravador de programas de televisão e áudio; Aparelhos elétricos e eletrónicos para uso na receção 
por satélite, radiodifusão terrestre e por cabo; aparelhos e instrumentos para o processamento, transmissão, armazenamento, registo, receção e recuperação 
de dados estando na forma de dados, texto, áudio, imagens gráficas ou vídeos codificados ou uma combinação destes formatos; unidades e dispositivos 
portáteis sem fios; controladores remotos para dispositivos elétricos e eletrónicos; assistentes pessoais [PDAs]; sensores eletrónicos incluindo conta-passos 
[pedómetros], altímetros e balanças; Leitores de código de barras e de códigos de resposta rápida; Gravações de áudio e de vídeo; Meios de armazenamento 
de informação, dados, imagens e som; conteúdos digitais multimédia (descarregáveis), incluindo filmes, programas de televisão, programas de rádio, vídeos, 
imagens, música, texto, dados, imagens, gráficos e toques para telefones móveis através de uma base de dados informática, da Internet ou de outra rede 
eletrónica; aparelhos e instrumentos recetores e transmissores de satélite; jogos de computador e de vídeo, incluindo jogos descarregáveis; publicações ele-
trónicas [descarregáveis) prestadas on-line a partir de bases de dados informáticas, da Internet e de outras redes eletrónicas; suportes digitais por máquina; 
áudio, vídeo e dados digitais descarregáveis a partir de uma base de dados informática, ou da Internet ou de outra rede eletrónica; carregadores de baterias 
para uso em aparelhos de telecomunicações; baterias; bateria de reserva de alimentação de corrente elétrica; Periféricos para televisões e computadores; 
computadores incluindo computadores portáteis [laptops] e notebooks; agendas eletrónicas; aparelhos e instrumentos eletrónicos e de navegação e posição 
por satélite incluindo sistemas de posicionamento global; dispositivos de mesa ou para o carro incorporando um altifalante para utilização de aparelhos 
telefónicos em modo de mãos-livres, suportes de dispositivos telefónicos para automóveis; instrumentos e aparelhos de ensino; aparelho de medição; conta-
dores inteligentes; cartões magnéticos virgens e pré-gravados; cartões com microprocessadores incorporados; cartões telefónicos; cartões de crédito, débito 
e pagamento; cartão de crédito telefónico; cartões codificados; software, incluindo software fornecido através de uma base de dados informática, da Internet 
ou de outra rede eletrónica; software de comunicação de dados; software de aplicação, incluindo software de aplicação para dispositivos móveis; aplicações 
de software informático descarregáveis; software para comunicação de dados sem fios; software e software de aplicação para a sincronização, transmissão e 
partilha de voz, dados, calendário e conteúdo entre um ou mais dispositivos eletrónicos, para compra de aplicações para dispositivos eletrónicos portáteis e 
para proteger compras encriptadas; Software de sistemas operativos para computadores; software de transmissão e encriptação e armazenamento de áudio, 
vídeo, gráficos, texto e dados em e através de redes de comunicação; software para permitir ligação em rede par-a-par e partilha de ficheiros; Software in-
formático de motores de pesquisa; software para conduzir e coordenar comunicações entre utilizadores de computador partilhando informação e dados de 
áudio através de redes de comunicações eletrónicas; software para televisões interativas; software de edição de imagem e vídeo incluindo software de apli-
cação para uso em dispositivos móveis; software para identificação de pessoas; software de controlo de acesso, controlo de vídeo e para detetar a presença 
de pessoas; software para segurança informática, incluindo antivírus, firewalls, antispam, antispyware, filtração da web; software de deteção de intrusos; 
Software operativo de VPN [rede privada virtual]; software para receber, processar, transmitir e exibir informação relacionada com forma física, gordura 
corporal, índice de massa corporal, padrões do sono, locais, postura, tempo e temperatura; software para gestão de informação em relação a acompanhamen-
to, cumprimento e motivação com um programa de saúde e forma física; Dispositivos antirroubo sem ser para veículos; sensores anticolisão para veículos; 
dispositivos e aparelhos para localizar propriedade móvel; aparelho para enviar e receber informação de propriedade móvel; dispositivos e aparelhos para 
controlo remoto de aparelhos elétricos e domésticos; dispositivos e instalações de alarmes; sistemas de localização e navegação por satélite; sistemas para 
descarregar e atualizar o software para e a partir de aparelhos eletrónicos, aparelhos e instalações eletrónicos e biométricos para controlo de acesso; apare-
lhos para identificação de pessoas; sistemas televisivos de circuito fechado; câmaras, câmaras de televisão e gravadores de vídeo para televisão de circuito 
fechado; aparelho óptico e fotográfico; velocímetros eletrónicos; odómetros eletrónicos; taquímetros eletrónicos; controladores de velocidade para veículos; 
conta-quilómetros para veículos; sensores elétricos e eletrónicos para veículos; sensores eletrónicos; sirenes; fechaduras elétricas para veículos; aparelhos de 
controlo remoto; chaves eletrónicas para veículos; acesso eletrónico sem chave a um veículo e sistemas de arranque; sistemas para abrir e fechar automati-
camente portas, porta-bagagens, capot e telhado do veículo; aparelho de comunicação integrado em capacetes de motociclos; GPS; aparelho para veículos 
para determinar ou sinalizar a localização de um veículo, localizações de um sítio, itinerários, tempo, condições de trânsito, presença de veículos de emer-
gência e condições de risco; sistemas para comunicação entre veículos e infraestruturas rodoviárias; dispositivos de deteção de marcações rodoviárias; siste-
mas e instrumentos de orientação à distância; sistemas de monitorização para assistência em ângulos mortos e mudança de faixa; computadores de bordo 
para veículos; equipamento de bordo elétrico, eletrónico ou óptico para veículos, incluindo veículos terrestres; sistemas de diagnóstico a bordo e sistemas de 
diagnóstico de controlo remoto para veículos; sistemas para descarregar e atualizar software para e a partir de veículos; dispositivos para deteção e/ou inter-
câmbio de dados entre um veículo e uma unidade de controlo remoto para fins de segurança; dispositivos para ajuda no estacionamento e deteção de obstá-
culos; sistemas e alarmes para assistência no estacionamento, marcha-atrás e deteção de ângulos mortos; sistemas para deteção de pré-colisão e prevenção 
de colisão; imobilizadores eletrónicos para veículos; sistemas de computador de ecrã sensíveis ao toque no veículo; dispositivos para localização de controlo 
remoto de veículos; braceletes de relógio que comunicam dados para smartphones; software descarregável para fins promocionais e de demonstração, para 
monitores de visualização personalizados em aparelhos de telecomunicações; cartões SIM; aparelhos de telemática, software de telemática; comandos para 
jogos; sensores, equipamentos e aparelhos táteis; software para utilização com sensores, equipamentos e aparelhos táteis, software e hardware de realidade 
virtual; software e hardware de realidade aumentada; módulos de hardware para utilização com a Internet das coisas [IoT]; módulos de hardware para dispo-
sitivos eletrónicos de Internet das coisas [IoT]; Software aplicativo informático para uso na implementação da Internet das coisas [IoT], fornecendo tempo-
rariamente utilização de software com base na nuvem não descarregável para conexão, funcionamento e gestão de dispositivos, aparelhos, máquinas e siste-
mas ligados em rede na Internet das coisas [IoT]; software para comunicações; software e software de aplicação para proteger compras encriptadas; softwa-
re para segurança informática, incluindo antivírus, firewalls, antispam, antispyware, filtração da web e software de deteção de intrusos; software e software 
de aplicação para suporte personalizado e serviço personalizado; software de comando e reconhecimento de voz, software de conversão de voz para texto, e 
software de aplicação de reconhecimento de voz; software de mensagens instantâneas; software de assistência pessoal, software para gestão de informação 
pessoal; software para utilização na conexão e controlo de dispositivos eletrónicos da Internet das coisas [IoT], software de chatbot e software de aplicação; 
software e software de aplicação no campo da inteligência artificial (IA); software de chatbot de inteligência artificial e software de aplicação para fornecer 
apoio ao cliente e serviços ao cliente; software de chat robot para serviço ao cliente; robots humanoides com inteligência artificial; aparelhos de inteligência 
artificial; comandos eletrónicos; comandos eletrónicos para transmitir feedback sensorial, nomeadamente, sons e vibrações que são percetíveis ao utilizador; 
Aparelhos de controlo remoto de videojogos interativos sensíveis ao movimento; aparelhos de controlo remoto de videojogos interativos; software para 
utilização em conjunto com a transmissão de voz e de dados; software e periféricos para programação de televisão personalizada e interativa e para utiliza-
ção na exibição e manipulação de meios visuais, imagens gráficas, texto, fotografias, ilustrações, animação digital, videoclipes, filmagens e dados de áudio, 
e para redes sociais; controladores sem fios para monitorização e controlo do funcionamento de outros dispositivos eletrónicos; ecrãs táteis; software de 
controlo parental; aparelhos de rede; software informático de comércio eletrónico. Classe 38 - Telecomunicações; serviços de telecomunicação e telefone 
portáteis e fixos, telecomunicação por satélite, telecomunicação móvel, telefones sem fios, fax, serviços de radiomensagem e comunicação por rádio; servi-
ços de transmissão de mensagens por voz; serviços de correio de voz; transmissão de correio eletrónico para dados e voz; aluguer de aparelhos de telecomu-
nicações, telefones sem fios e fax; aluguer de instalações de telecomunicações; aluguer de circuitos telefónicos; comunicação de dados por rádio, telecomu-
nicações e por satélite; transmissão e receção por rádio; serviços de comunicação por satélite, televisão e/ou rádio; transmissão e receção de serviços de 
comunicação por voz; serviços de comunicações de voz sobre protocolo Internet [VoIP]; serviços de telecomunicação através de uma rede informática glo-
bal ou da Internet; recolha e transmissão de mensagens de telefone e de telemóveis; entrega e receção de dados de áudio e imagens; serviços de atendimento 
telefónico para outros; serviços de atendimento telefónico automático; serviços de números pessoais; empréstimo para substituição de aparelhos de teleco-
municações no caso de avaria, perda ou roubo; fornecimento de serviços de Internet, nomeadamente, serviços de acesso à Internet; fornecedores de serviços 
de Internet (ISP); telecomunicação de informações (incluindo páginas web), programas de computador e quaisquer outros dados; serviços de correio eletró-
nico; serviços de fornecimento de banda larga; serviços de comunicação sem fios; telefonia sem fios; serviços de telecomunicações em redes digitais; servi-
ços de acesso; prestação de serviços de listas telefónicas; prestação de serviços de telecomunicações com base em localização para aparelhos de telecomuni-
cações; prestação de serviços de protocolo de aplicações sem fios incluindo os que utilizam um canal de rede seguro; fornecimento de informação relaciona-
do com ou identificação de aparelhos e instrumentos telefónicos e de telecomunicações; serviços de encaminhamento e de ligação para telecomunicações; 
serviço de intercâmbio de dados; transferência de dados através de telecomunicações; fluxo de dados em tempo real; fluxo de conteúdos digitais, incluindo 
filmes, programas de televisão, programas de rádio, vídeos, música, texto, dados, imagens, gráficos e toques para telefones móveis, através da Internet ou 
rede de telecomunicações; entrega de conteúdos digitais, incluindo filmes, programas de televisão, programas de rádio, vídeos, música, texto, dados, ima-
gens, gráficos e toques para telefones móveis; através da Internet ou rede de telecomunicações; serviços de transmissão de dados; serviços de radiodifusão; 
serviços de difusão de dados; radiodifusão ou transmissão de programas de rádio ou televisão; transmissão de conteúdos digitais de áudio, vídeo e multimé-
dia através de telecomunicações; transmissão eletrónica de ficheiros áudio e de vídeo através do computador e outras redes de comunicação; transmissão de 
notícias e informações sobre a atualidade; distribuição de música digital através de telecomunicações; fornecer acesso a websites de redes sociais; serviços 
de videotexto, serviços de telex, serviços de videocomunicação; serviços de videotexto interativo; serviços de mensagens, nomeadamente, envio e reencami-
nhamento de mensagens na forma de texto, áudio, imagens gráficas ou vídeo ou uma combinação destes formatos; serviços de mensagens unificadas;  
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serviços de mensagens de voz; serviços de prestação de rede de dados; serviços de videoconferência; serviços de videotelefone; fornecimento de ligações de 
telecomunicações à Internet ou a bases de dados; transmissão assistida por computador de mensagens, dados e imagens; serviços de comunicação informáti-
ca; fornecimento e realização de videoconferências; fornecimento e aluguer de acesso de tempo a bases de dados, quadros de avisos computorizados, redes 
informáticas, redes informáticas de comunicação interativas, publicações eletrónicas em várias áreas, catálogos de merchandising e serviços, e informação e 
pesquisas informatizadas e materiais de referência; serviços de prestação para acesso a conteúdos de ensino, websites e portais; serviços de comunicação 
para controlo remoto de dispositivos eletrónicos; redes de comunicação para sistemas de contadores inteligentes; serviços de comunicação para entrega de 
mensagens e chamadas de emergência; transmissão eletrónica de dados e documentos através de terminais informáticos e dispositivos eletrónicos; transmis-
são de sinais para comércio eletrónico através de sistemas de telecomunicações e sistemas de comunicações de dados; fornecimento de acesso a redes de 
comunicação eletrónica e bases de dados eletrónica; fornecimento de instalações de comunicações para o intercâmbio de dados digitais; comunicação de 
dados através de telecomunicações; transmissão de dados, incluindo aparelhos audiovisuais; transmissão de som, imagens, vídeos e sinais de dados; forneci-
mento de acesso a bases de dados; serviços de interligação de bases de dados; serviço de intercâmbio eletrónico de dados; serviços de dados de correio ele-
trónico; serviços de difusão de dados e de comunicação; fornecimento a terceiros de acesso a infraestruturas de telecomunicações; informações sobre teleco-
municações, fornecendo conexões de telecomunicações eletrónicas; serviços de encaminhamento de telecomunicações; serviços de telecomunicações intera-
tivas; serviços de rede de telecomunicações; consultoria em telecomunicações; serviços de telecomunicações para passageiros aéreos; acesso a serviços de 
pagamento eletrónico, incluindo transferência eletrónica de fundos e infraestruturas de transação on-line; fornecimento de ligações e redes de telecomunica-
ções para utilização com a Internet das Coisas [IoT]; fornecimento de acesso a plataformas de comércio eletrónico na Internet. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido da marca n.º 017879758, efetuado na União Europeia a 23/03/2018. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003865/2018/ME/MP 
34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchatel, Suíça 
 
 
Industrial e Comercial  
18-09-2018 
 
Abaixo Listado 

 

00003864/2018/ME/MP&S 
11,37,40 
 
ACCIONA, S.A. 
 
Espanha 
Avenida de Europa, 18, 28108 Alcobendas (Madrid), 
Espanha 
 
Industrial e Comercial 
18-09-2018 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 11 - Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, 
cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, distribuição de água e para fins 
sanitários; Instalações de dessalinização da água do mar; Unidades de dessa-
linização da água do mar; Aparelhos de dessalinização de água utilizando 
osmose inversa; Unidades de purificação de água para produzir água potá-
vel; Aparelhos distribuidores de água potável. Classe 37 – Construção; Re-
paração; Serviços de instalação; Manutenção de equipamentos de controle 
de poluição da água; Construção e manutenção de instalações de dessaliniza-
ção da água do mar. Classe 40 - Tratamento de materiais; Tratamento da 
água; Tratamento de águas residuais; Serviços de purificação de água; Alu-
guer de equipamentos de tratamento de água; Dessalinização de água; Reci-
clagem de água; Disponibilização de informação sobre o tratamento de água. 

Classe 34: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; charutos, 
cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 
cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek"; 
"snus"; cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aqueci-
dos; dispositivos electrónicos e suas peças destinados a aquecer cigarros ou 
tabaco de modo a libertarem aerossóis com nicotina para inalação; soluções 
de nicotina líquida para uso em cigarros eletrônicos; artigos para fumadores, 
mortalhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para tabaco, 
cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, 
isqueiros, fósforos. 

Reivindicação de Prioridade: reivindica-se a prioridade com base no regis-

to da marca nº74899/2018, efetuado em Suíça, em 20-06-2018 
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RETIFICAÇÃO  

2 
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RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca requerida em nome da Nice-Burguer, Lda., de nacionalida-
de Cabo-verdiana, com residência em ADP – Aeroporto da Praia, publicada no 
1º BPI (de 29 de julho de 2011), nas partes relativas à Classe e à lista de Produ-
tos/serviços. 
De: 30, 43 
Lista produtos/serviços: Confecção de produtos e serviços ligados aos secto-
res de restauração de comida rápida, entretenimento infantil, actividades turísti-
cas, compreendendo, a comercialização de serviços ligados a buffet infantil, 
promoção em âmbito regional ou nacional de exposições, congressos, 
workshops, conferências, feiras e eventos similares que contribuam para o entre-
tenimento social dos mais jovens, bem como de todos os outros produtos e servi-
ços afins, necessários para a persecução dos objectivos subjacentes ao presente 
pacto social. 
Para: 41, 43 
Lista produtos/serviços: CLASSE 41: entretenimento infantil, actividades 
turísticas, compreendendo, a, promoção em âmbito regional ou nacional de ex-
posições, congressos, workshops, conferências, feiras e eventos similares que 
contribuam para o entretenimento social dos mais jovens, bem como de todos os 
outros produtos e serviços afins, necessários para a persecução dos objectivos 
subjacentes ao presente pacto social. CLASSE 43: Confecção de produtos e 
serviços ligados aos sectores de restauração de comida rápida; comercialização 
de serviços ligados a buffet infantil. 

00001053/2009/MN/MS 

 

Retificação da marca requerida em nome da Nice Burguer, Lda., de nacionalida-
de Cabo-verdiana, com residência em ADP – Aeroporto da Praia, publicada no 
1º BPI (de 29 de julho de 2011), na parte relativa ao sinal da marca. 

 
De: NICE CRIOULA 
 
Para: NICE KRIOLA 

00001054/2009/MN/MS NICE KRIOLA  

Retificação da marca requerida em nome da Nice Burguer, Lda., de nacionalida-
de Cabo-verdiana, com residência em ADP – Aeroporto da Praia, publicada no 
1º BPI (de 29 de julho de 2011), nas partes relativas à Classe e à lista de Produ-
tos/serviços. 
De: 30, 43 
Lista produtos/serviços: Confecção de produtos e serviços ligados aos secto-
res de restauração de comida rápida, entretenimento infantil, actividades turísti-
cas, compreendendo, a comercialização de serviços ligados a buffet infantil, 
promoção em âmbito regional ou nacional de exposições, congressos, 
workshops, conferências, feiras e eventos similares que contribuam para o entre-
tenimento social dos mais jovens, bem como de todos os outros produtos e servi-
ços afins, necessários para a persecução dos objectivos subjacentes ao presente 
pacto social. 
Para: 41, 43 
Lista produtos/serviços: CLASSE 41: entretenimento infantil, actividades 
turísticas, compreendendo, a, promoção em âmbito regional ou nacional de ex-
posições, congressos, workshops, conferências, feiras e eventos similares que 
contribuam para o entretenimento social dos mais jovens, bem como de todos os 
outros produtos e serviços afins, necessários para a persecução dos objectivos 
subjacentes ao presente pacto social. CLASSE 43: Confecção de produtos e 
serviços ligados aos sectores de restauração de comida rápida; comercialização 
de serviços ligados a buffet infantil. 
  

00001054/2009/MN/MS NICE KRIOLA  

Retificação da marca requerida em nome da Nice-Burguer, Lda., de nacionalida-
de Cabo-verdiana, com residência em ADP – Aeroporto da Praia, publicada no 
1º BPI (de 29 de julho de 2011), nas partes relativas à Classe e à lista de Produ-
tos/serviços. 
De: 30, 43 
Lista produtos/serviços: Confecção de produtos e serviços ligados aos secto-
res de restauração de comida rápida, entretenimento infantil, actividades turísti-
cas, compreendendo, a comercialização de serviços ligados a buffet infantil, 
promoção em âmbito regional ou nacional de exposições, congressos, 
workshops, conferências, feiras e eventos similares que contribuam para o entre-
tenimento social dos mais jovens, bem como de todos os outros produtos e servi-
ços afins, necessários para a persecução dos objectivos subjacentes ao presente 
pacto social. 
Para: 41, 43 
Lista produtos/serviços: CLASSE 41: entretenimento infantil, actividades 
turísticas, compreendendo, a, promoção em âmbito regional ou nacional de ex-
posições, congressos, workshops, conferências, feiras e eventos similares que 
contribuam para o entretenimento social dos mais jovens, bem como de todos os 
outros produtos e serviços afins, necessários para a persecução dos objectivos 
subjacentes ao presente pacto social. CLASSE 43: Confecção de produtos e 
serviços ligados aos sectores de restauração de comida rápida; comercialização 
de serviços ligados a buffet infantil. 
  

00001055/2009/MN/MS 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca requerida em nome da Nice-Burguer, Lda., de nacionalida-
de Cabo-verdiana, com residência em ADP – Aeroporto da Praia, publicada no 
1º BPI (de 29 de julho de 2011), nas partes relativas à Classe e à lista de Produ-
tos/serviços. 
De: 30, 43 
Lista produtos/serviços: Confecção de produtos e serviços ligados aos secto-
res de restauração de comida rápida, entretenimento infantil, actividades turísti-
cas, compreendendo, a comercialização de serviços ligados a buffet infantil, 
promoção em âmbito regional ou nacional de exposições, congressos, 
workshops, conferências, feiras e eventos similares que contribuam para o entre-
tenimento social dos mais jovens, bem como de todos os outros produtos e servi-
ços afins, necessários para a persecução dos objectivos subjacentes ao presente 
pacto social. 
Para: 41, 43 
Lista produtos/serviços: CLASSE 41: entretenimento infantil, actividades 
turísticas, compreendendo, a, promoção em âmbito regional ou nacional de ex-
posições, congressos, workshops, conferências, feiras e eventos similares que 
contribuam para o entretenimento social dos mais jovens, bem como de todos os 
outros produtos e serviços afins, necessários para a persecução dos objectivos 
subjacentes ao presente pacto social. CLASSE 43: Confecção de produtos e 
serviços ligados aos sectores de restauração de comida rápida; comercialização 
de serviços ligados a buffet infantil. 

00001056/2009/MN/MS 

  

Retificação da marca requerida em nome da NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd), de nacionalidade Japonesa, 
com sede/morada em No. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanaga-
wa-ken, Japan, publicada no 11º BPI (de 31 de julho de 2017), na parte relativa à 
data do pedido. 
De: 26-04-2017 
Para: 02-05-2017 

00003386/2017/ME/MS 

 

 
 
Retificação da marca requerida em nome da Dorpan, S.L., S.A, de nacionalidade 
Espanhola, com residência em Gremio de Toneleros, 24 - Poligono Son Caste-
lló, 07009 Palma de Mallorca, Spain, publicada no 14º BPI (de 30 de junho de 
2018), na parte relativa a lista dos serviços, retificando assim a lista para: Servi-
ços de restauração (alimentação); alojamento temporário. 

 

00003595/2018/ME/MS 

 
Retificação da marca requerida em nome XTEP (CHINA) Co. Ltd., de naciona-
lidade chinesa, com residência em Qingmeng Park, Economic & Technological 
Development Zone, Quanzhou, Fujian, People's Republic of China, publicada no 
14º BPI (de 29 de junho de 2018), na parte relativa a classe dos produtos, retifi-
cando assim a classe de 18 e 35 para: 18 e 25. 

00003612/2018/ME/MP&S 

 

Retificação da marca requerida em nome da Nicoventures Holdings Limited, de 
nacionalidade Britânico, com residência em Globe House, 1 Water Street, Lon-
don WC2R 3LA, United Kingdom publicada no 14º BPI (de 29 de junho de 
2018), na parte relativa a lista dos serviços, retificando assim a lista para: Cigar-
ros eletrónicos; cartuchos para cigarros eletrónicos; líquidos para cigarros eletró-
nicos; cigarros que contêm substitutos de tabaco; substitutos de tabaco; cigarros; 
tabaco; produtos de tabaco; estojos de cigarros; caixas de cigarros. 

00003653/2018/ME/MP 

 

VUSE 

Retificação da marca requerida em nome da BEIQI FOTON MOTOR CO., 
LTD., de nacionalidade Chinesa, com residência em Laoniuwan Village North, 
Shayang Road, Shahe Town, Changping District, Beijing 102206, Republic of 
China, publicada no 14º BPI (de 29 de junho de 2018) na parte relativa a classe 
dos produtos, retificando assim a classe de 45 para: 12. 

00003657/2018/ME/MP 
 

Retificação da marca requerida em nome da RENAULT s.a.s, de nacionalidade 
Francesa, com sede/morada em 92100 Boulogne-Billancourt, França, publicada 
no 5º BPI (31 de agosto de 2015), na parte relativa à descrição dos produ-
tos/serviços da classe 12. 
De: Veículos, aparelhos de locomoção por  ter ra, por  ar  ou por  água e suas 
partes e acessórios. 
Para: automóveis, nomeadamente automóveis de passageiros; automóveis, 
nomeadamente veículos polivalentes  com  uma capacidade  de carga  máxima  
de 4 metros  cúbicos; peças, peças sobressalentes, acessórios e acessórios para os 
produtos  atrás mencionados. 

  
  

00002716/2015/ME/MP 

  

DOKKER 

 
 
Retificação da marca requerida em nome da JELYKA ALBERTINA MERKEL 
LIMA, de nacionalidade Caboverdiana, com residência em RUA FLOR DE 
BRAVA, Praia, Santiago, publicada no 14º BPI (de 29 de junho de 2018) na 
parte relativa ao sinal da marca, retificando assim o sinal de ESPAÇO KAIEEN 
DANCE CABO VERDE para: ESPAÇO KAIZEN DANCE CABO VERDE. 

00003704/2018/MN/MP&S 
ESPAÇO KAIZEN  

DANCE CABO VERDE 
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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 

3 
 
 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO 
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR 
ALTERAÇÃO DE CLASSE 
RETIFICAÇÃO DE AVERBAMENTO 
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AVERBAMENTO DE  
MODIFICAÇÃO IDENTIDADE TITULAR 
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  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDEN-
TIDADE DO TITULAR: 
 
DE: TANABE SEIYAKU CO., LTD.; 
  
PARA: MITSUBISHI TANABE PHARMA 

CORPORATION 

0000260/2007/ME/MP  CARDIPRIL 05 

AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-
DADE DO TITULAR: 
  
DE: Newbelco S.A. 
 
PARA: Anheuser -Bush InBev S.A. 

        0000442/2006/ME/MP 

 
 

32 

AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-
DADE DO TITULAR: 

  
DE: The Body Shop International PLC 
  
PARA: The Body Shop International Limited 00000569/2008/ME/MP & S 

 

03 & 35 

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

  
DE: STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 

Com sede em: 1111 Westchester 

Avenue, White Plains, New York, 
10604, Estados Unidos da América. 

  
 PARA: STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LCC. 
Com sede em: 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 

20817, United States of America. 
  
  

00000618/2008/ME/MS 

  

ALOFT  36, 43 

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

  
DE: STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC. 

Com sede em: 1111 Westchester 

Avenue, White Plains, New York, 
10604, Estados Unidos da América. 

  
PARA: STARWOOD HOTELS & RESORTS 

WORLDWIDE, LCC. 
Com sede em: 10400 Fernwood Road, 
Dept. 955.23, Bethesda, Maryland 

20817, United States of America. 
  

00000627/2008/ME/MS 

  

 
36, 43 

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

  
DE: SCA HYGIENE PRODUCTS AB 
  
PARA: ESSITY HYGIENE AND HEALTH AK-

TIEBOLAG 
  

00000779/2009/ME/MP 
LIBERO 

 

03 e 16 

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

  
DE: ROVCAL, INC., Com sede em 601 Rayovac 
Drive, Law Department, Madison, Wisconsin 
53711, Estados Unidos da America 

  
PARA: SPECTRUM BRANDS, INC., Com sede 
em 3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin 
53562, Estados Unidos da América. 

  

0000822/2010/ME/MP 

 

RAYOVAC 

  
 

09 e 11 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Sinal da Marca Classes 

  
  

 
AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-
DADE DO TITULAR: 
  

De: Fr iesland Brands B.V. 
  
Para: Fr ieslandCampina Neder land B.V. 
  

00001681/2011/ME/MP 

  

 29 

 
 

AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-
DADE DO TITULAR: 
  
DE: Fr iesland Brands BV 
  
PARA: Fr ieslandCampina Neder land B.V 
  

00001999/2012/ME/MP 

 

29 

  
AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-

DADE DO TITULAR: 
  
De: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks 
Caffee Company 

  
Para: Starbucks Corporation  

00002930/2015/ME/MP&S 

  

STARBUCKS 
 

30, 32, 35 e 45 

  
AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-

DADE DO TITULAR: 
  
De: Friesland Brands BV 
  

Para: FrieslandCampina Nederland B.V. 

00003007/2016/ME/MP 

 
 

29 

 
AVERBAMENTOS MODIFICAÇÃO IDENTI-

DADE DO TITULAR: 
  
DE: Fr iesland Brands BV 
 

PARA: Fr ieslandCampina Neder land B.V 

00003026/2012/ME/MP 

  

29 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE 

MARCAS 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: B.A.T. China Limited, com sede em Globe 

House 1 Water Street London WC2R 3LA, Ingla-

terra 

 

PARA: CTBAT International Co. Limited, 

com sede em 29th Floor Oxford House Taikoo 

Place979 King’s Road, Island East, Hong Kong 

  

00000334/2007/ME/MP 

STATE EXPRESS 555 

  

  

34 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: B.A.T. China Limited, com sede em Globe 

House 1 Water Street London WC2R 3LA, Ingla-

terra 

PARA: CTBAT International Co. Limited, 

com sede em 29th Floor Oxford House Taikoo 

Place979 King’s Road, Island East, Hong Kong 

  

00000336/2007/ME/MP 
STATE EXPRESS 

 
34 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO POR 
FUSÃO: 

  

DE: Anheuser -Bush InBev S.A., com domicílio 

em One Busch Place, St. Louis Missouri 63118 

Estados Unidos da América 

 

PARA: Newbelco S.A., com domicílio em 

Grand-Place 1, 1000 Brussels, Bélgica 

  

0000442/2006/ME/MP 

 
 

32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: B.A.T. China Limited, com sede em 

Globe House 1 Water Street London 

WC2R 3LA, Inglaterra 

  

PARA: CTBAT International Co. Lim-

ited, com sede em 29th Floor Oxford 

House Taikoo Place979 King’s Road, 

Island East, Hong Kong 

  

00000596/2008/ME/MP 

 
 

34 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA 
DA MORADA DO TITULAR 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca Reprodução do sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR “American-Cigarette Company (Overseas) 

Limited:” 
 
De: Zäehlerweg 4, 6300 Zug, Suiça. 
  

Para: Route de France 17, 2926 Boncourt, Suíça. 
  

00000122/2006/ME/MP 
VOGUE 

 

34 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR “GELPEIXE – ALIMENTOS CONGELADOS, 

SA”: 
 

DE: Quinta do Loureiro, Sete Casas, 2671, Loures, Portu-
gal. 

 
PARA: Rua Comandante Carvalho Araújo, No 69 a 69-A, 
Sete Casas, 2670-540 Loures, Portugal. 

  

0000189/2007/ME/MP 

GELPEIXE 

 

29 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA DO 

TITULAR DA MARCA: 
  
DE: Blankenstein 142, 7943 PE Meppel, Holanda 
  

PARA: Stationsplein 4, 3418 LE Amersfoort, Holanda 

  

00000856/2010/ME/MP 
 

 
29 

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DA MORADA DO 
TITULAR: 

 
 DE: Praça Duque de Saldanha, nº 20 – 1º Esq., Lisboa, 
1050 – 094 Lisboa, Portugal 

  

PARA: Edifício Atrium Saldanha - Praça Duque de Salda-
nha, n°1,  10° andar G, 1050-094 Lisboa, PORTUGAL 

00001829/2012/ME/MS 

 
 

35  

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA DA 
MARCA: 

 
DE: 1 Water Street, London WC2R 3LA, United Kingdom; 
 
PARA: 79 CLERKENWELL ROAD, LONDON EC1R 

5AR, UNITED KINGDOM. 

00001877/2012/ME/MP 
VOKE 

 

     05,10,34 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR “ROTHMAS OF PALL MALL LIMITED:” 

  
De: Zäehlerweg 4, 6300 Zug, Suiça. 
  
Para: Route de France 17, 2926 Boncourt, Suíça 

00002039/2012/ME/MP 
 

 

34 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA DO 

TITULAR DA MARCA: 
  
DE : 535 Marriott Drive, Nashville, Tennesse 37214, 
E.U.A., 

  
PARA: 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Ten-
nessee 37201, E.U.A 
  

00002702/2015/ME/MP 

 
 

12 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DE MORADA DO 
TITULAR DA MARCA: 

  
DE : 535 Marriott Drive, Nashville, Tennesse 37214, 
E.U.A., 
  

PARA: 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Ten-
nessee 37201, E.U.A 

00002703/2015/ME/MP 

 
 

12 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca Reprodução do sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR “ROTHMAS OF PALL MALL LIMITED:” 

  
De: Zäehlerweg 4, 6300 Zug, Suiça. 
  
Para: Route de France 17, 2926 Boncourt, Suíça 

00002896/2015/ME/MP 

 

 

 

ROTHMANS OF LONDON 
  

  

34 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS 

ALTERAÇÃO DA CLASSE 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca 

Reprodução do sinal 
da Marca 

Classes 

Alteração das classes 01; 04, e introdução da classe 06: 
 
De:  Produtos químicos destinados à indústria (excepto 
resinas de poliéster), entre outros para o processamento do 
gás; metanol; benzeno (classe 01). Gorduras e óleos indus-
triais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a 
poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores), 
carvão; petróleo (bruto ou refinado), derivados do petróleo 
e combustíveis à base de petróleo; combustíveis líquidos, 
sólidos e gasosos; combustível para motores, gás e gás 
liquefeito de petróleo, lubrificantes, parafina e cera para 
iluminação; aditivos não químicos para combustíveis para 
motores, combustíveis e lubrificantes; nafta; etanol 
(combustível) (Classe 04). Metais comuns e suas ligas, ou 
seja, zinco e metais não ferrosos (Classe 06). 

00003056/2016/ME/MP&S  1; 4; 6; 35; 36; 37 e 39  

Alteração das classes 01; 04, e introdução da classe 06: 
 

De:  Produtos químicos destinados à indústria (excepto 
resinas de poliéster), entre outros para o processamento do 
gás; metanol; benzeno (classe 01). Gorduras e óleos indus-
triais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar a 
poeira; combustíveis (incluindo a gasolina para motores), 
carvão; petróleo (bruto ou refinado), derivados do petróleo 
e combustíveis à base de petróleo; combustíveis líquidos, 
sólidos e gasosos; combustível para motores, gás e gás 
liquefeito de petróleo, lubrificantes, parafina e cera para 
iluminação; aditivos não químicos para combustíveis para 
motores, combustíveis e lubrificantes; nafta; etanol 
(combustível) (Classe 04). Metais comuns e suas ligas, ou 
seja, zinco e metais não ferrosos (Classe 06). 

00003064/2016/ME/MP&S VITOL  1; 4; 6; 35; 36; 37 e 39  

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

RETIFICAÇÃO AVERBAMENTO 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
N.º Marca Sinal da Marca 

 
 
 
 
 
Retificação do averbamento da marca requerida em nome da The Addax and 
Oryx Group PLC, de nacionalidade Maltesa, com residência em 192, Old Bake-
ry Street, Valleta VLT 1455, Malta, publicada no 14º BPI (de 29 de junho de 
2018), na parte relativa a ao nome do titular, retificando assim para: THE AD-
DAX  AND ORXY GROUP PLC. 

00001825/2012/ME/MP&S 

 

 
Retificação do averbamento da marca requerida em nome da The Addax and 
Oryx Group PLC, de nacionalidade Maltesa, com residência em 192, Old Bake-
ry Street, Valleta VLT 1455, Malta, publicada no 14º BPI (de 29 de junho de 
2018), na parte relativa a ao nome do titular, retificando assim para: THE AD-
DAX  AND ORXY GROUP PLC. 

00001825/2012/ME/MP&S  

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

PEDIDOS DE RENÚNCIA / DESISTÊNCIA  

4 
 
DESISTÊNCIA  

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo/Marca nominativa 

“VITA HIS CARE” n.º 00000753/2008/ME/MP, 

em nome da H.I.S- E-HEALTH INNOVATION 

SYSTEMS, LDA 

  
VITA HIS CARE 

  
  
H.I.S- E-HEALTH INNOVATION 

SYSTEMS, LDA 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

TÍTULOS  DE CONCESSÃO   

5 
 

TÍTULOS DE REGISTO  
 
RECTIFICAÇÃO DE TÍTULOS  

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002149/2013/ME/MP 

Marca: LADYSTAR 

Classes: 03, 26 

Titular: XUCHANG HENGYUAN HAIR 
PRODUCTS INC. 

 

Data do pedido: 08-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: CHINA 

 
 
 

 
 
  

N.º Registo: 00002142/2013/ME/MS 

Marca: beach house by meliá (stylized) 

Classes: 43 

Titular: DORPAN S.L. 

 

Data do pedido: 14-05-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: ESPANHA  

 

N.º Registo: 00002141/2013/ME/MP&S 

Marca: RIB LOC 

Classes: 17, 37 

Titular: SEKISUI RIB Loc Austrália 
Pty Ltd. 

 

Data do pedido: 14-05-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: AUSTRÁLIA 

 

 
 
 
 
 

LA CASERA 

 
 
 

N.º Registo: 00002148/2013/ME/MP 

Marca: LA CASERA 

Classes: 32 

Titular: CLASSIC BEVERAGES 
(BVI) Ltd. 

 

Data do pedido: 03-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: NIGÉRIA 

 
 
 

 

RIB LOC 

N.º Registo: 00001843/2012/ME/MP 

Classe: 32 

Titular: Tsingtao Brewery Company 
Limited 

 

Data do pedido: 20-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

País de Origem: CHINA  

 

N.º Registo: 00001842/2012/ME/MP 

Classe: 32 

Titular: Tsingtao Brewery Company 
Limited 

 

Data do pedido: 20-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

País de Origem: CHINA  

N.º Registo: 00002014/2012/ME/MP 

Marca: VIVA 

Classes: 03, 21 

Titular: Wsb World Soft Drinks Limited  

 

Data do pedido: 22-11-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-04-2018 

País de Origem: ILHAS VIRGENS BRI-
TÂNICAS 

 

 

 
 
 
 
 

BAKTESA 

N.º Registo: 00002154/2013/ME/MP 

Marca: BAKTESA 

Classes: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL 
PROPERTY GmBH. 

 

Data do pedido: 23-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: ALEMANHA 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002255/2013/ME/MS 

Marca: FASHION ONE  

Classes: 38, 41 

Titular: FASHION ONE TELEVISION 
LLC. 

Data do pedido: 23-10-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

FASHION ONE 

N.º Registo: 00002235/2013/MN/MS 

Marca: PAGALI 

Classe: 42 

Titular: ITECH CONSULTING 

 

Data do pedido: 27-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29-06-2018 

País de Origem: Cabo Verde 

 

 
 
 
 

ROYAL 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002301/2010/ME/MP 

Marca: ROYAL 

Classes: 30 

Titular: KRAFT FOODS GLOBAL 
BRANDS LLC 

Data do pedido: 11-02-2010 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 
 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002176/2013/ME/MP 

Marca: 007 MFT 

Classe: 12 

Titular: TITAN INTERNATIONAL, 
INC. 

Data do pedido: 03-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: Estados Unidos da 
América 

SIVEXTRO 

N.º Registo: 00002155/2013/ME/MP 

Marca: SIVEXTRO 

Classes: 05 

Titular: BAYER INTELLECTUAL 
PROPERTY GmBH. 

Data do pedido: 23-04-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: ALEMANHA 

007 MFT 

N.º Registo: 00002201/2013/ME/MS 

Marca: MONEYGRAM (Figurativa) 

Classe: 36 

Titular: MONEYGRAM PAYMENT 
SYSTEMS, INC. 

Data do pedido: 18-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão:  20-03-2018 

País de Origem: Estados Unidos da Amé-
rica 

 

N.º Registo: 00002304/2013/ME/MP 

Marca: WYBOROWA 

Classes: 33 

Titular: WYBOROWA, SPOLKA 
AKCYJNA. 

Data do pedido: 11-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 19-04-2018 

País de Origem: POLÓNIA 

 

N.º Registo: 00002302/2008/ME/MP 

Marca: STRIPES LOGO in colour  

Classe: 25, 28 

Titular: ALPARGATAS S.A. 

Data do pedido: 06-10-2008 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-04-2018 

País de Origem: BRASIL 

 

WYBOROWA 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002602/2014/ME/MP 

Marca: FOLIFER 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

FOLIFER 

N.º Registo: 00002591/2014/ME/MP 

Marca: EPSICAPROM 

Classe: 05 

Titular: BIAL- Portela & Cª. S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

EPSICAPROM 

N.º Registo: 00002564/2014/ME/MP 

Marca: BIAL 

Classe: 05 

Titular: BIAL - PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 28-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 18-05-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 

 
 
 
 
 

MIGRETIL 

 

 
 
 

N.º Registo: 00002599/2014/ME/MP 

Marca: MIGRETIL 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 
 
 
 

BIAL 

 
 
 

N.º Registo: 00002315/2006/ME/MP 

Marca: KENT (2005) PACK DESIGN 

Classes: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TOBAC-
CO (BRANDS) INC 

Data do pedido: 14-11-2006 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 19-04-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

REUMON 

N.º Registo: 00002603/2014/ME/MP 

Marca: REUMON 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00002600/2014/ME/MP 

Marca: NEUFIL  

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

NEUFIL 

 

 
 
 
 
 

VICOMBIL  

 
 

N.º Registo: 00002601/2014/ME/MP 

Marca: VICOMBIL 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002606/2014/ME/MP 

Marca: YODAFAR 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

SEDOXIL 

N.º Registo: 00002605/2014/ME/MP 

Marca: SEDOXIL  

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

YODAFAR 

N.º Registo: 00002719/2015/ME/MP 

Marca: ZIEX 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 
LTD 

 

Data do pedido: 10-04-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão:  20-03-2018 

País de Origem: Japão 

ZIEX 

N.º Registo: 00002607/2014/ME/MP 

Marca: FOLICIL  

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

FOLICIL URIPRIM 

N.º Registo: 00002608/2014/ME/MP 

Marca: URIPRIM 

Classe: 05 

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A. 

 

Data do pedido: 01-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 21-06-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

SINCERA 

N.º Registo: 00002720/2015/ME/MP 

Marca: SINCERA 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 
LTD 

 

Data do pedido: 10-04-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão:  20-03-2018 

País de Origem: Japão 

N.º Registo: 00002629/2014/ME/MP&S 

Marca: FG WILSON 

Classes: 07, 11, 12, 37 

Titular: CATERPILLAR (NI) LIMITED 

 

Data do pedido: 15-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: REINO UNIDO  

 
 
 
 

  
 
 

FG WILSON 

N.º Registo: 00002630/2014/ME/MP&S 

Marca: FG WILSON 

Classes: 07, 11, 12, 37 

Titular: CATERPILLAR (NI) LIMITED 

 

Data do pedido: 15-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2017 

País de Origem: REINO UNIDO 

15ºBPI
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002724/2015/ME/MP 

Marca: WILDPEAK 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 
LTD 

 

Data do pedido: 10-04-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão:  20-03-2018 

País de Origem: Japão 

AZENIS 

N.º Registo: 00002722/2015/ME/MP 

Marca: AZENIS 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, 
LTD 

 

Data do pedido: 10-04-2015 

Publicação: 6º BPI 

Data de Concessão:  20-03-2018 

País de Origem: Japão 

WILDPEAK 

N.º Registo: 00002941/2015/ME/MP&S 

Marca: VYNOVA 

Classes: 01, 17, 45 

Titular: VYNOVA HILDING S.A 

 

Data do pedido: 09-10-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 25-06-2018 

País de Origem: LUXEMBURGO  

VYNOVA 

N.º Registo: 00002879/2015/ME/MP&S  

Marca: ISUZU 

Classes: 07, 12, 37 

Titular: ISUZU J IDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (também conhecida como ISUZU 
MOTORS LIMITED) 

Data do pedido: 25-09-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 13-03-2018 

País de Origem: JAPÃO 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00002914/2015/ME/MS  

Marca: APPLE MUSIC 

Classes: 42 

Titular: APPLE INC. 

Data do pedido: 18-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 23-02-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003059/2016/ME/MS 

Marca: VOHOTELS 

Classes: 39, 43 

Titular: ALPITOUR WORLD HOTELS 
& RESORTS S.P.A. 

Data do pedido: 06-04-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 25-06-2018 

País de Origem: ITÁLIA  

N.º Registo: 00002923/2015/ME/MP&S 

Marca: TEAVANA 

Classe: 30, 35 e 43 

Titular: TEAVANA CORPORATION, 
Sociedade Norte-Americana 

Data do pedido: 26-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

TEAVANA TABASCO 

N.º Registo: 00002940/2015/ME/MP 

Marca: TABASCO 

Classes: 30 

Titular: MCILHENNY COMPANY 

Data do pedido: 24-11-2015 

Publicação: 7º BPI 

Data de Concessão: 26-06-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

15ºBPI
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N.º Registo: 00003223/2016/ME/MP 

Marca: OISHI 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: LIWAYWAY MARKETING 
CORPORATION 

Data do pedido: 25-10-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: FILIPINAS 

 

N.º Registo: 00003147/2016/ME/MP 

Marca: KUL DOPS 

Classes: 32 

Titular: TECNICIL INDÚSTRIA, S.A. 

 

Data do pedido: 08-07-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 12-07-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00003314/2017/MN/MP 

Marca: GOSTOSA 

Classes: 33 

Titular: JUVINO BAESSA DE BARROS 

 

Data do pedido: 29-12-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-09-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00003234/2016/ME/MP 

Marca: Flame design (BURN) 
(ENERGY BEVERAGES) 

Classe: 32 

Titular: ENERGY BEVERAGES LLC  

Data do pedido: 26-10-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

 

 

 
 
 
 
 

MTV CLIP 

KANGOUROU 

 

 
 
 

N.º Registo: 00003259/2016/ME/MS 

Marca: MTV CLIP KANGOUROU 

Classe: 38, 41 

Titular: Viacom International Inc. Em-
presa de Responsabilidade limitada de ori-
gem Norte-Americana 

Data do pedido: 17-11-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003315/2017/ME/MP&S 

Marca: Whir lpool 

Classe: 07, 11, 37 

Titular: WHIRLPOOL PROPERTIES, 
INC. 

Data do pedido: 13-02-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

N.º Registo: 00003261/2016/MN/MP&S 

Marca: Garça Real 

Classe: 29, 31, 33, 39 

Titular: GARÇA REAL, LDA 

 

Data do pedido: 22-11-2016 

Publicação: 10 º BPI 

Data de Concessão: 14-09-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 
 
 

 

  
 

 

 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00003294/2016/MN/MS 

Marca: FUNDAÇÃO AMÍLCAR CA-
BRAL 

Classes: 35, 41, 42 

Titular: FUNDAÇÃO AMILCAR CA-
BRAL 

Data do pedido: 29-12-2016 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 16-04-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

15ºBPI
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N.º Registo: 00003346/2017/ME/MP 

Marca: TS HATAMEN logo & Chinese 
characters 

Classe: 34 

Titular: CHINA TOBACCO SHAN-
DONG INDUSTRIAL Co., Ltd. 

Data do pedido: 10-03-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: CHINA 

 

N.º Registo: 00003316/2017/MN/MP 

Marca: MIMO Recompensa o teu Dia  

Classes: 29 

Titular: TECNICIL INDUSTRIA - S.A. 

 

Data do pedido: 20-02-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 10-10-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00003393/2017/MN/MP 

Marca: DA SOKINHO 

Classes: 25 

Titular: GILABERT OLIVIER  

 

Data do pedido: 17-04-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 07-09-2018 

País de Origem: FRANÇA 

 
 

 
 

N.º Registo: 00003347/2017/ME/MP 

Marca: WHIRLPOOL  

Classe: 07, 11 

Titular: WHIRLPOOL PROPERTIES, 
INC. 

Data do pedido: 13-02-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

WHIRLPOOL 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

N.º Registo: 00003363/2017/ME/MP 

Marca: BUDWEISER 

Classe: 32 

Titular: ANHEUSER - BUSCH LLC 

Data do pedido: 05-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

ALE 

N.º Registo: 00003398/2017/ME/MP 

Marca: ALE 

Classe: 14 

Titular: PANDORA A/S 

 

Data do pedido: 25-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: DINAMARCA 

N.º Registo: 00003379/2017/MN/MP&S 

Marca: Tuni Inovação Aguardente de Fru-
tas 

Classe: 33, 39 

Titular: AGUARDENTE DE FRUTAS, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL POR QUOTAS 

Data do pedido: 26-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 31-07-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003383/2017/ME/MP 

Marca: KEBRA KANELA BEACH 

Classe: 25 

Titular: CRISTOPHE TARAK ALVES 
ANTUNES 

Data do pedido: 26-04-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 19-01-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

15ºBPI
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N.º Registo: 00003421/2017/ME/MP 

Marca: DONA ANA 

Classe: 30 

Titular: AGRODINÂMICA - IMPOR-
TAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO 
ALIMENTAR, Lda 

Data do pedido: 09-06-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 

N.º Registo: 00003410/2017/ME/MP 

Marca: DON PATO 

Classe: 30 

Titular: AGRODINÂMICA - IMPOR-
TAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO 
ALIMENTAR, Lda 

Data do pedido: 09-06-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: PORTUGAL 
 

N.º Registo: 00003514/2017/MN/MS 

Marca: FÉ PLAY 

Classe: 38 e 41 

Titular: REDE RECORD DE TELEVI-
SÃO - CABO VERDE, S.A. 

Data do pedido: 03-10-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 26-07-2018  

País de Origem: CABO VERDE 

FÉ PLAY 

N.º Registo: 00003426/2017/ME/MP 

Marca: DAKO 

Classe: 11 

Titular: CONTROLADORA MABE, 
S.A. DE C.V. 

Data do pedido: 29-06-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: MÉXICO 

DAKO 

 

 
 
 
 
 

DIÁLOGO  

ESTRATÉGICO 

 

 
 
 

N.º Registo: 00003428/2017/MN/MS 

Marca: DIÁLOGO ESTRATÉGICO  

Classes: 35 

Titular: IPP - INSTITUTO PEDRO PIRES 
PARA LIDERANÇA, FUNDAÇÃO 

Data do pedido: 30-06-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 17-05-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

FÉ TV 

N.º Registo: 00003521/2017/MN/MS 

Marca: FÉ TV 

Classe: 38 e 41 

Titular: REDE RECORD DE TELEVI-
SÃO - CABO VERDE, S.A. 

Data do pedido: 03-10-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 18-06-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003431/ 2017/MN/MS 

Marca: INSTITUTO PEDRO PIRES 
PARA A LIDERANÇA 

Classe: 35, 41, 42 

Titular: IPP - INSTITUTO PEDRO PIRES 
PARA LIDERANÇA, FUNDAÇÃO 

Data do pedido: 30-60-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 18-05-2018 

País de Origem: CABO VERDE  

 

 
 
 
 

  
 
 

CANAL DA FÉ 

N.º Registo: 00003509/2017/MN/MS 

Marca: Canal Da Fé 

Classe: 38 e 41 

Titular: REDE RECORD DE TELEVI-
SÃO - CABO VERDE, S.A. 

Data do pedido: 03-10-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 26-07-2018  

País de Origem: CABO VERDE 

15ºBPI
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N.º Registo: 00003550/2017/MN/MS 

Marca: CRIOULA FM  

Classe: 38  

Titular: Cr ioula Comunicações, Lda. 

 

Data do pedido: 21-10-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 18-06-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00003548/2017/ME/MP&S 

Marca: UNIVERSAL MUSIC AFRICA  

Classe: 09, 41 

Titular: UNIVERSAL CITY STUDIOS 
LLC 

Data do pedido: 02-11-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

N.º Registo: 00003574/2017/ME/MS 

Marca: VIVO 

Classe: 35 

Titular: VIVO MOBILE COMMUNI-
CATION CO., LTD. 

Data do pedido: 14-12-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: CHINA 

 

N.º Registo: 00003551/2017/ME/MS 

Marca: GRAFOPEL – EQUIPAMENTOS 
GRÁFICOS, S.A. 

Classe: 35, 37 

Titular: GRAFOPEL – EQUIPAMEN-
TOS GRÁFICOS, S.A. 

Data do pedido: 06-11-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 31-05-2018 

País de Origem: Portugal 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

N.º Registo: 00003555/2017/ME/MP&S 

Marca: DD DENTO D'ORA 

Classe: 09, 35, 38, 39 

Titular: RUI PHILIPE BENTO LIMA 

 

Data do pedido: 18-10-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 18-05-2018 

País de Origem: CABO VERDE  

FURY 

N.º Registo: 00003586/2018/ME/MP 

Marca: FURY 

Classe: 32 

Titular: MONSTER ENERGY COM-
PANY 

Data do pedido: 11-01-2018 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

N.º Registo: 00003563/2017/ME/MP 

Marca: AMOOS 

Classe: 16 

Titular: NAVIGATOR TISSUE RÓDÃO, 
S.A. 

Data do pedido: 04-12-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

N.º Registo: 00003572/2017/ME/MS 

Marca: ESPAÇOS mais do que se vê logo 
black & white 

Classe: 35, 37 

Titular: ESPAÇOS ANGOLA, S.A 

Data do pedido: 08-12-2017 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ANGOLA 

15ºBPI
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N.º Registo: 00003606/2018/ME/MP 

Marca: SPECIA 

Classe: 05 

Titular: SANOFI-AVENTIS FRANCE 

 

Data do pedido: 19-01-2018 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: FRANÇA 

PREDATOR 

N.º Registo: 00003598/2018/ME/MP 

Marca: PREDATOR 

Classe: 32 

Titular: MONSTER ENERGY COM-
PANY 

Data do pedido: 11-01-2018 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2018 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA 

SPECIA 

N.º Registo: 00003644/2018/ME/MP 

Marca: ÁGUA MORABEZA 

Classes: 32 

Titular: MARIO WILSON MONTEI-
RO DELGADO GOMES 

Data do pedido: 13-03-2018 

Publicação: 14º BPI 

Data de Concessão: 21-09-2018 

País de Origem: PORTUGAL 

N.º Registo: 00003607/2018/MN/MP&S 

Marca: TCA TCORAUTO GRUPO IR-
MÃOS CORREIA 

Classe: 07, 12, 35, 37, 39 

Titular: TCORAUTO, LDA - Timas e 
Correia Auto - TCA 

Data do pedido: 22-01-2018 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 18-05-2018 

País de Origem: CABO VERDE 

ÁGUA  

MORABEZA 

 

15ºBPI
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 TÍTULOS DE REGISTO 

LOGOTIPOS 

15ºBPI
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Nº Registo : 00003587/2018 

Logótipo: Restaurante Alcatraz 

Titular: ADELINO DE PINA SEMEDO 

Data do pedido: 11-01-2018 

Publicação: 13º BPI 

Data de Concessão: 17-08-2018 

País de Origem: Cabo Verde 

N.º Registo: 00003399/2017 

Logotipo: TUNI INOVAÇÃO 

Titular: AGUARDENTE DE FRUTAS, SOCIEDADE UNIPESSO-

AL POR QUOTAS 

Data do pedido: 30/05/2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 26-04-2017 

País de Origem: Cabo Verde 

15ºBPI
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 DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO 

 MARCAS  

15ºBPI
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N.º Registo: 000066/2006/ME/MP 
 
Marca: TOYOTA 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

TOYOTA 

N.º Registo: 000065/2006/ME/MP 
 
Marca: TOYOTA  
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006  
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Registo: 000071/2006/ME/MP 
 
Marca: COROLLA 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

 
 

COROLLA 

 
 

N.º Registo: 000067/2006/ME/MP 
 
Marca: YARIS 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION) 
 
País de Origem: Japão 
 
Data do Pedido: 14/06/2006 
 
Publicação pedido: B.O 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30/07/2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

YARIS 

 

 
 
 
 
 

RAV4 
 
 
 

N.º Registo: 000068/2006/ME/MP 
 
Marca: RAV4 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: Japão 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008  
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

 
 
 
 

 
DYNA 

N.º Registo: 000072/2006/ME/MP 
 
Marca: DYNA 
Classe: 12 
 
Titular: Toyota J idosha Kabushiki Kaisha 
(also trading as Toyota Motor Corporation) 
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14/06/2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30/07/2013 
 
Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Registo: 000069/2006/ME/MP 
 
Marca: AVENSIS 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

 
 

AVENSIS 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

COASTER 

 
 

N.º Registo: 000070/2006/ME/MP 
 
Marca: COASTER 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

15ºBPI
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N.º Registo: 000074/2006/ME/MP 

Marca: HIACE  

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 14/06/2006 

Publicação Pedido: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

FORTUNER 

N.º Registo: 000073/2006/ME/MP 
 
Marca: FORTUNER 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

HIACE 

N.º Registo: 000079/2006/ME/MP 

Marca: Lexus 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 
CORPORATION)  

País de Origem: JAPÃO 

Data do Pedido: 14-06-2006 

Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 000075/2006/ME/MP 

Marca: HILUX 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 14/06/2006 

Publicação Pedido: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30/07/2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

HILUX 

 

 
 
 
 
 
 

LANDCRUISER 

 
 
 

N.º Registo: 000076/2006/ME/MP 

Marca: LANDCRUISER 

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 14/06/2006 

Publicação Pedido: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

 
 
 
 

DHL 

N.º Registo: 0000271/2008/ME/MS 

Marca: DHL 

Classe: 39 

Titular: DHL OPERATIONS B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 07-05-2008 

Publicação Pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

N.º Registo: 000077/2006/ME/MP 

Marca: LANDCRUISER PRADO  

Classe: 12 

Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 14/06/2006 

Publicação Pedido: B.O de 28/11/2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 
 
 
 

LANDCRUISER 
PRADO 

 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 

PREVIA 
 
 

N.º Registo: 000078/2006/ME/MP 
 
Marca: PREVIA 
Classe: 12 
 
Titular: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA 
MOTOR CORPORATION)  
 
País de Origem: JAPÃO 
 
Data do Pedido: 14-06-2006 
 
Publicação pedido: B.O de 28/11/2008 
 
Data de Concessão: 30-07-2013 
 
Publicação Concessão: 8ºBPI 

15ºBPI



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

77 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 0000281/2008/ME/MP  

Marca: EXXONMOBIL 

Classe: 01, 04, 16, 17  

Titular: EXXON MOBIL CORPORATION  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

Data do Pedido: 26-05-2008  

Publicação pedido: B.O 01/01/2010  

Data de Concessão: 30-07-2013  

Publicação Concessão: 3ºBPI  

ESSO 

N.º Registo: 0000277/2008/ME/MP 

Marca: ESSO 

Classe: 01 e 04 

Titular: Exxonmobil Oil Corporation 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 26-05-2008 

Publicação pedido: B.O, 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

EXXONMOBIL  

 

 

N.º Registo: 0000290/2007/ME/MP  

Marca: HITACHI  

Classe: 07, 08, 09, 10, 11, 12  

Titular: KABUSHIKI KAISHA HITACHI 
SEISAKUSHO (d.b.a. Hitachi Ltd)  

País de Origem: JAPÃO  

Data do Pedido: 09-11-2007  

Publicação Pedido: B.O 01/01/2010  

Data de Concessão: 30-07-2013  

Publicação Concessão: 3ºBPI  

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000302/2007/ME/MP 

Marca: KAYABA 

Classe: 07 e 12 

Titular: KYB CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO 

Data do Pedido: 12-06-2007 

Publicação pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 30 - 07 - 2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

 

 

 

N.º Registo: 0000310/2007/ME/MP 

Marca: LONDON 1997 

Classe: 34 

Titular: THE LONDON TOBACCO COM-
PANY LIMITED 

País de Origem: Inglaterra 

Data do Pedido: 20/08/2007 

Publicação Pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 28/11/2014 

 Concessão: 3ºBPI 

N.º Registo: 0000306/2007/ME/MP 

Marca: KAYABA 

Classe: 07 e 12 

Titular: KYB CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO  

Data do Pedido: 12-06-2007 

Publicação pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 26 de Julho de 2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

KAYABA 

 

 
 
 
 
 

 
 

N.º Registo: 0000308/2008/ME/MPMarca: 

L&B LAMBERT & BUTLER LABEL IN 

COLOUR 

Classe: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TOBAC-

CO (BRANDS) LIMITED 

País de Origem: Estados Unidos da Améri-
ca 

Data do Pedido: 22-01-2008 

Publicação Pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 30 - 07 - 2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

N.º Registo: 0000287/2008/ME/MP 

Marca: INTERLOCK DESIGN 

Classe: 01 e 04 

Titular: EXXON MOBIL CORPORATI-
ON 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 27-05-2008 

Publicação pedido: B.O 01/01/2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

15ºBPI
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N.º Registo: 0000319/2007/ME/MP 

Marca: PETER STUYVESANT  

Classe: 34 

Titular: AMERICAN-CIGARETTE COM-
PANY (OVERSEAS) LIMITED 

País de Origem: Suíça 

Data do Pedido: 28-05-2007 

Publicação pedido: B.O, 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3ºBPI 

NEWPORT 

N.º Registo: 0000316/2007/ME/MP 

Marca: NEWPORT 

Classe: 34 

Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO 
(BRANDS) INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 31-08-2007 

Publicação Pedido: B.O. Nº 1 DE 1 DE JA-
NEIRO DE 2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3ºBPI  

N.º Registo: 00000661/2008/ME/MS  
 
Marca: National  
Classe: 39  
 
Titular: VANGUARD TRADEMARK HOL-
DINGS USA LLC  
 
País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  
 
Data do Pedido: 29-07-2008  
 
Publicação pedido: III SÉRIE B.O nº 1 de 
01.01.2010  
Data de Concessão: 13-08-2013  
 
Publicação Concessão: 5º BPI  

 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000510/2008/ME/MP  

Marca: Western Union 

Classe: 16 

Titular: WESTERN UNION HOLDINGS, 
INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 20/08/2008 

Publicação pedido: B.O. Nº 1 01.01. 2010 

Data de Concessão: 13/08/2013 

Publicação Concessão: 9ºBPI 

 

 

 
 
 
 
 
 

TEMPUR 
 
 
 

N.º Registo: 0000568/2008/ME/MP 

Marca: TEMPUR 

Classe: 10,20 

Titular: Dan-Foam, ApS 

País de Origem: Dinamarca 

Data do Pedido: 07-05-2008 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 4ºBPI 

 

 
 
 
 
 
 

ZINO PLATINUM  

N.º Registo: 000001162/2006/ME/MP  
 
Marca: ZINO PLATINUM  
 
Classe: 39 
 
Titular: Davidoff & Cie, SA  
 
País de Origem: Suiça  
 
Data do Pedido: 10-11-2006  
 
Publicação pedido: 1º BPI  
Data de Concessão: 03-09-2013  
 
Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Registo: 00000659/2008/ME/MS  

Marca: NATIONAL CAR RENTAL  

Classe: 39  

Titular: VANGUARD TRADEMARK 
HOLDINGS USA LLC  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

Data do Pedido: 29-07-2008  

Publicação pedido: III SÉRIE B.O nº 1  
01.01.2010  

Data de Concessão: 13-08-2013  

Publicação Concessão: 5º BPI  

NATIONAL 
CAR  

RENTAL 

 

 
 
 
 
 

 

ALAMO  

N.º Registo: 00000660/2008/ME/MS  
 
Marca: ALAMO 
 
Classe: 39 
 
Titular: VANGUARD TRADEMARK 
HOLDINGS USA LLC  
 
País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  
 
Data do Pedido: 29-07-2008  
 
Publicação pedido: III SÉRIE B.O nº 1 de 
01.01.2010  
Data de Concessão: 13-08-2013  
 
Publicação Concessão: 5º BPI  

15ºBPI
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7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

15ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0480  

SCD – TIVER, SA  

 

Meeting Point  

 

Audiovisual - Televisivas  

 

Papel  

21/05/2018  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0482 

AUGUSTO CÉSAR LIMA BARROS SILVA 

 

PEDRO, PALA, MANUEL; NELSON E DÁ-

LIA 

DESENHO - PERSONAGENS DE BANDA 

DESENHADA 

 

PAPEL 

16/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0483 

SCD - TIVER SA 

 

Manhã Atlântica 

 

AUDIOVISUAL (Radiofónica)   

 

Papel 

25/05/2018 

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 

0484 

Helena Fortes 

 

Uniformes Fortes e Fashion 

 

Modelos Industriais/ Obras de Design 

 

Papel 

10/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 0477  

Rita Maria Rodrigues da Rosa  

 

Cabo Verde BOOK  

 

Gravura – Bloco de Nota  

 

Papel  

18/05/2018  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0479  

SCD – TIVER, SA  

 

 

PRIMEIRO JORNAL  

 

AUDIOVISUAL - TELEVISIVAS  

 

PAPEL  

21/05/2018  

0481 

SCD – TIVER, SA 

 

TOP SHOW MUSIC 

 

AUDIOVISUAL - TELEVISIVAS 

 

PAPEL 

21/05/2018 

0478  

MILTON MANUEL MENDES CABRAL  

 

IN THE SKY  

 

PROJETOS - CONFERÊNCIAS  

 

PAPEL  

18/05/2018  

15ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0488 

SCD - TIVER SA 

 

KAN KAM DO RISO 

AUDIOVISUAL    

 

Papel 

21/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0490 

Mário Lopes Cardoso 

 

Obi bu Sumara 

 

Nome artísticos, de grupos e Bandas artísticas  

 

Papel  

 

30/05/2018 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0491 

Samuel Jesus Costa Veiga 

 

Kaza ku mi 

 

 

Música   

Papel  

04/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0489 

Helena Teresa dos Santos 

 

Fortes Fashion 

 

Projetos  

 

Papel 

30/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0492  

SCD – TIVER, SA 

 

Mundial Fantástico 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel / CD 

15/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0486  

SCD - TIVER SA 

 

TARDES MAGICAS 

AUDIOVISUAL    

 

Papel 

25/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0487 

SCD - TIVER SA 

 

JORNAL 10 

 

AUDIOVISUAL    

 

Papel 

21/05/2018 

0485 

SCD – TIVER SA 

 

ESPAÇO EMOÇÃO 

AUDIOVISUAL – PROGRAMA RADIOFÓ-

NICAS 

 

PAPEL 

25/05/2018 

15ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0496 

SCD – TIVER, SA 

 

Café Literário 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel e DVD 

21/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0498 

Arlinda dos Santos A. Peixoto 

 

PAGALI 

 

Projeto 

 

Papel 

 

27/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0499 

SCD-Tiver S.A.  

 

AFRO NA MI 

 

Programa Televisivo 

 

CD 

21/05/2018 

 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

 

Data do pedido 

0497 

SCD – TIVER, SA 

 

T.M Fashion 

 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel 

21/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0500 

Samuel de Jesus Costa Veiga 

 

Stadu mariadu 

 

Faixa Musical 

 

CD 

19/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0494 

SCD – TIVER, SA 

 

Flash Points 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel e DVD 

21/05/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0495 

SCD – TIVER, SA 

 

Opiniões Fortes 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel e DVD 

21/05/2018 

0493 

Crioula Comunicação, Lda 

 

Tarde Show 

 

Audiovisual - Televisivas 

 

Papel / CD 

19/06/2018 

15ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0504 

ADILSON GONÇALVES DE PINA (CHE 

GONÇALVES) 

RAFAELA 

 

CINEMATOGRÁFICAS 

 

DVD 

28/06/2018  

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0501 

CRIOULA COMUNICACOES, LDA 

 

MANHÃ CRIOULA 

 

PROGRAMA RADIOFÓNICO 

 

CD 

19/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0503 

CORART & GRAPHIC DESIGN, LDA 

 

PERSONAGENS DA BANDA DESENHA-

DA TURMA DO CABRALINHO 

 

DESENHO (PERSONAGENS) 

 

PAPEL  

17/07/2018 

0501  

CRIOULA COMUNICACOES, LDA 

 

TEMPERATURA MÁXIMA 

 

Programa Radiofónico 

 

CD 

19/06/2018 
 
 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0505 

ALECTOR DA GRAÇA SÁ NOGUEIRA 

RAMOS FREIRE 

STÓRIA-STÓRIA, KONTADU-KANTADU 

 

ESCRITO/MÚSICA 

 

PAPEL 

24/07/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0506 

CRIOULA COMUNICAÇÃO, LDA 

 

TOP CRIOULA (VOTAÇÃO E TOP). 

 

RADIOFÓNICAS  

 

CD 

19/06/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0507 

SQUARE FILMS, SOCIEDADE UNIPESSO-

AL. LDA 

NUTRIR 

 

PROJETO 

 

PAPEL  

18/07/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0508 

CORART & GRAPHIC DESIGN, SOCIEDA-

DE UNIPESSOAL, LDA 

A TURMA DE CABRALINHO E O BÚZIO 

MAGICO V.1 

BANDA DESENHADA 

 

PAPEL 

18/07/2018 

15ºBPI
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0511 

RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS 

 

CHEIO 

 

LETRA MUSICAL 

 

PAPEL 

17/09/2018 

 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0510  

GMVA – GRUPO MUSICAL VOZ DE ADE-

VIC 

VIDA DE UM CEGO 

 

ÁLBUM MUSICAL 

 

CD 

19/09/2018 

 

0509 

YANICK JAIR TEIXEIRA ANDRADE 

 

Assinatura Digital e Digital watermarking na proteção de Propriedade Intelectual. Estudo de caso: Sistema de gestão de 

propriedade intelectual em Cabo Verde. 

 

Monografia. 

 

Papel 

26/07/2018  

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0512 

CÁTIA HELENE BRANÃO LUSH SEQUEI-

RA 

COME IN CABO VERDE 

 

PROJETO 

 

CD 

04/10/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0513 

ODAIR VARELA RODRIGUES 

 

A FITA COR- DE-ROSA 

 

CONTO ILUSTRADO 

 

PAPEL 

27/09/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0514 

PÃO QUENTE CABO VERDE 

 

NHA LOJA 

 

PAPEL 

 

PAPEL 

18/07/2018 

15ºBPI


