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AVISO

Prazos de Reclamação e de Contestação
De acordo com o artigo 235º do Código da Propriedade
Industrial, publicado no Boletim Oficial nº 31, I Série, de
20 de Agosto de 2007, através do Decreto-Legislativo nº
4/2007, o prazo para apresentação das reclamações é de
dois meses, a contar da data da publicação do pedido no
BPI — Boletim da Propriedade Intelectual.
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Artigo 283º
Conteúdo do BPI
1. No Boletim da Propriedade Industrial, são publicados:
a) Os avisos de pedidos de patentes, de modelos de
utilidade e de registo;
b) As alterações ao pedido inicial;
c) Os avisos de declaração de caducidade;
d) As concessões e as recusas;
e) As renovações e revalidações;
f) As declarações de intenção de uso e de provas de uso;
g) As declarações de renúncia e as desistências;
h) As transmissões, concessões de licenças de exploração
e alteração de identidade, de sede ou
residência dos titulares;
i) As decisões finais de processos judiciais sobre
propriedade industrial;
j) Outros actos e assuntos que devam ser levados ao
conhecimento do público.
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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 Boletim
da Propriedade Intelectual”.
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PEDIDOS DE REGISTO
LOGOTIPO
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Logotipo nº 00004373/2020

Logotipo nº 00004365/2020

Requerente DOCE TENTAÇÃO - COMÉRCIO E SERVIÇOS
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Requerente GUIA DE SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA.

País de Origem Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde

Residência Palmarejo, Cidadela

Residência Rua 13 de Janeiro, Achada Santo Antónia, ao lado da
Esquerda de Policia

Data do pedido 15-06-2020

Data do pedido 10-07-2020
Reivindicação de Cores: Azul-escuro, azul claro, branco, vermelho e amarelo

Logotipo nº 00004416/2020
Requerente ADPM - Associação de Defesa do Patrimônio de Mértola

Logotipo nº 00004399/2020

País de Origem Portugal

Requerente INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (IGQPI)

Residência Lg Vasco da Gama, s/n 7750-328 Mértola Portugal

País de Origem Cabo Verde

Data do pedido 27-07-2020

Residência Avenida cidade lisboa, prédio bô casa, 3º piso, várzea,
cidade da Praia
Data do pedido 28-08-2020
Reivindicação de Cores: PANTONE 1795 C, CMYK C11 M97 Y87 K2,
RGB R193 G39 B45, Web Hexadecimal #D12127; PANTONE 7687 C,
CMYK C98 M81 Y6 K0, RGB R33 G64 B144, Web Hexadecimal
#214090.

Logotipo nº 00004420/2020
Requerente CNAD - CENTRO NACIONAL DE ARTE, ARTESANATO E DESIGN
País de Origem Cabo Verde
Residência PRAÇA NOVA - ANTIGO CENTRO DE ARTESANATO
Data do pedido 04-09-2020
Reivindicação de Cores: Cinza e Pr eto

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

7

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

PEDIDOS DE REGISTO
MARCAS
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Marca nº 00004162/2019/MN/MS
Classes 36
Marca nº 00004225/2019/ME/MS
Classes 35

Requerente BANCO COMERCIAL DO ATLANTICO -BCA
País de Origem Cabo Verde

Requerente LOREM TECH - TECNOLOGIA & ELETRÔNICA

Residência Platô, Cidade da Praia

País de Origem Cabo Verde
Residência Praia, Nossa Senhora Da Graça-Plateau Travessa Rua
Guerra Mendes

Atividade Comercial
Data do pedido 17-09-2019
Produtos/Serviços CLASSE 36: serviço de atividade bancaria, incluído
todas as operações acessórios anexos ou similares competíeis com essas atividades e permitidas por lei.

Atividade Comercial
Data do pedido 21-11-2019
Produtos/Serviços CLASSE 35: Serviço de compra e venda online, ou seja
e-commerce.

Revindicação de Cores: Azul, br anco, ver melho e pr eto.

TINTO DO BARRO
Marca nº 00004307/2020/ME/MP
Classes 33
Requerente GOTAMATINA CV- COMERCIO GERAL LDA

Marca nº 00004249/2020/ME/MP
Classes 09

País de Origem Cabo Verde

Requerente SAILUN GROUP CO., LTD.
País de Origem CHINA

Residência Achada de São Felipe, Cidade da Praia
Atividade Comercial
Data do pedido 10-03-2020

Residência No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao
City, Shandong, China

Produtos/Serviços CLASSE 33: Vinhos.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20-12-2019

navegação; Equipamentos de GPS; Smartphones; Telefones celulares; Correias para telefones móveis; Dispositivos de uso corporal para registo de atividade física; Bolsas adaptadas para telemóveis; Capas para telemóveis; Películas
protetoras adaptadas para smartphones; Smartphones para uso no corpo;
Dispositivos de mãos-livres para telemóveis; Suportes adaptados a telemóveis; Caixas de altifalantes; Altifalantes (colunas de som) sem fios; Altifalantes inteligentes; Altifalantes com IA; Auriculares; Auriculares sem fios; Headsets de realidade virtual; Auriculares adaptados para telemóveis; Auriculares sem fios com microfone integrado para smartphones; Caixas "set-top box"
de televisão; Selfie sticks [monopés de uso manual]; Selfie sticks [monopés
de uso manual] para telemóveis; Lentes para autofotos; Pulseiras conectáveis
(instrumentos de medida); Cabos USB; Cabos USB para telemóveis; Fichas
de conversão; Adaptadores de corrente; Visores para telemóveis; Monitores
de vídeo portáteis; Baterias elétricas; Carregadores de baterias; Bases de
alimentação móveis (baterias recarregáveis); Carregadores sem fios; Suportes
adaptados para telefones em carros; Unidades de disco amovível [USB flash
drives]; Ícones expressivos (emoticons) descarregáveis para telemóveis; Software de jogos de computador para download.

Produtos/Serviços CLASSE 12: Pneus para rodas de veículos; câmaras de - ar para pneumatísticos; pneus para automóveis;
pneus para bicicletas; lonas para pneumáticos.

iQOO
Marca nº 00004308/2020/ME/MP
Classes 09
Requerente VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.
País de Origem China
Residência 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An, Dongguan,
Guangdong - China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-03-2020

Lagar de Pias

Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 09: Aparelhos de processamento de dados; Software [programas de
Marca nº
computador gravados]; Programas de computador descarregáveis; AssistenClasses
tes pessoais (PDAs); Plataformas de software graváveis ou transferíveis;
Requerente
Videojogos para telemóveis; Dispositivos para telecomunicações em forma
País de Origem
de joias; Aplicações descarregáveis de software para telemóveis; Computadores em forma de tablet; Terminais interativos de ecrã tátil; Robots humaResidência
noides com inteligência artificial; Óculos inteligentes (processamento de
Atividade
dados); Óculos de realidade aumentada; Óculos de realidade virtual; Relógios inteligentes (processamento de dados); Software para jogos de realidade
Data do pedido
virtual; Leitores de cartões USB; Canetas para ecrãs táteis; Malas para computadores portáteis; Software de reconhecimento de gestos; Scanners de Produtos/Serviços
impressões digitais; Dispositivos de reconhecimento facial; Instrumentos de
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00004309/2020/MN/MP
33
GOTAMATINA CV- COMERCIO GERAL LDA
Cabo Verde
Achada de São Felipe, Cidade da Praia
Comercial
10-03-2020
CLASSE 33: Vinhos.
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AMÁLIA
Marca nº 00004310/2020/MN/MP
Classes 33

Marca nº 00004312/2020/ME/MP&S
Classes 09, 38, 42

Requerente GOTAMATINA CV - COMÉRCIO GERAL LDA.

Requerente Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha (Nippon
Telegraph and Telephone Corporation)

País de Origem Cabo Verde
Residência Achada S. Filipe, Praia

País de Origem JAPÃO
Residência 5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 10-03-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 28-02-2020

Produtos/Serviços Classe 33 - Vinhos

Produtos/Serviços Abaixo Listado
Caixas registadoras; Fotocopiadoras; Instrumentos matemáticos; Máquinas de carimbo de data e hora; Relógios de ponto; Máquinas de escritório para
cartões perfurados; Aparelhos de verificação de selos postais; Máquinas de voto; Aparelhos para foto- decalque; Máquinas para contagem e selecção de
moedas; Máquinas de reconhecimento de dinheiro; Mecanismos operados a moedas; mecanismos para portões de estacionamento accionados por moedas; Robôs pedagógicos; Dispositivos de salvação; Alarmes de incêndio; Detetores de fugas de gás; Aparelhos de alerta antirroubo; Sistemas de alarme;
Aparelhos de sinalização ferroviária luminosos ou mecânicos; Semáforos [aparelhos de sinalização]; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo
árcade; Auscultadores e capacetes de realidade virtual concebidos para jogar jogos de vídeo; Simuladores de condução e controlo de veículos; Simuladores
para treino de desportos; Aparelhos e instrumentos de laboratório; Máquinas e aparelhos fotográficos; Aparelhos e equipamento ópticos; Máquinas e aparelhos cinematográficos; Telas de projeção; Aparelhos e instrumentos para a astronomia; Aparelhos de ensino audiovisual; Óculos 3D; Aparelhos e instrumentos de medida ou de teste; Aparelhos e instrumentos de pesagem; medidores; Aparelhos e instrumentos geodésicos; Aparelhos de medição eléctricos; Aparelho de análise de genes não destinado a fins médicos; Instrumentos de observação; instrumentos de observação; Instrumentos de observação
meteorológica; Máquinas e instrumentos geodésicos; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Detetores; Aparelhos e instrumentos de inspecção; Sensores;
Sensores giroscópicos com funções de GPS; Sensores de cronometragem; Sensores de ecrã táctil; Sensores de biochips; Sensores para deteção de posição;
Sensores óticos; sensores tácteis de fibra óptica; Instrumentos de observação; Instrumentos de observação meteorológica; Máquinas e instrumentos geodésicos; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Detetores; Sensores de posição óticos; Sensores fotoelétricos; Sensores de movimento; Sensores de pressão;
Software de realidade virtual; Unidades centrais de processamento para tratamento de informações, dados, sons ou imagens; Unidades centrais de processamento para tratamento de informações, dados, som ou imagens; Máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; Conversores rotativos;
Modificadores de fase; Retificadores de corrente; Inversores [eletricidade]; Conversores elétricos; Fornecimento de energia de baixa tensão; Dispositivos
de comando elétrico para a gestão de energia; Aparelhos e instalações fotovoltaicos para produção de energia solar; Aparelhos fotovoltaicos para a transformação de radiação solar em energia elétrica; Aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo
da corrente eléctrica; Aparelhos e instrumentos de controlo eléctricos e electrónicos; Aparelhos para recarga de acumuladores elétricos; Baterias elétricas;
Pilhas solares; Pilhas e baterias elétricas; Contadores e verificadores eléctricos ou magnéticos; Sensores de potencial; Sensores de corrente; sensores e verificadores de corrente para a medição das propriedades dos semicondutores; Cabos coaxiais; Cabos de fibra ótica; Mangas de junção para cabos elétricos;
Cabos elétricos; Cabos e fios elétricos; Fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; Filamentos condutores de luz (fibras ópticas); Fios telegráficos;
Fios telefónicos; Aperta-fios [eletricidade]; Aparelhos de intercomunicação; Amplificadores; Antenas; Correias para telefones moveis; Leitores de discos
compactos [leitores de cd]; Molduras digitais; Leitores de dvd; Telecopiadoras; Dispositivos para sistemas GPS; Kits de mãos livres para telefones; Fitas de
limpeza de cabeças de leitura; Auriculares; Autómatos de música de pré-pagamento; Aparelhos para a fototelegrafia; Leitores multimédia portáteis; Telefones sem fios; Aparelhos de rádiochamada; Aparelhos de rádio; Aparelhos de rádio para veículos; Postos radiotelegráficos; Postos radiotelefónicos; Auscultadores telefónicos; Gira-discos; Telégrafos [aparelhos]; Aparelhos de televisão; Aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; Gravadores de vídeo; Videofones; Máquinas e aparelhos de telecomunicação; aparelhos telefónicos; Transmissores [telecomunicação]; Instalações elétricas
para o comando à distância de operações industriais; Aparelhos de controlo remoto; Aparelhos e instrumentos eletrónicos de posicionamento e navegação; Atendedores automáticos; Câmaras de vídeo; Leitores de cassetes; Recetores [áudio, vídeo]; Aparelhos e instrumentos para o registo, a transmissão, a
reprodução do som ou das imagens; Emissores de sinais eletrónicos; Aparelhos para o processamentos de sinais; Aparelhos para a reprodução de som; Serviços de tratamento de imagens; Controladores sem fios para monitorização e controlo remotos do funcionamento e do estado de sistemas de segurança;
Discos magnéticos; Discos óticos; Painéis de informação eletrónicos; Codificadores magnéticos; Disquetes; Fitas magnéticas; Modems; Dispositivos
antiparasitas [eletricidade]; Sinalizações digitais; Aparelhos e instrumentos de codificação e descodificação; Interfaces para computadores e terminais de
informação electrónicos para automóveis; Passes (tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; Aparelhos e instrumentos de ensino e instrução; Analisadores de imagem electrónicos; Agendas eletrónicas; Leitores de códigos de barras; Cartões magnéticos codificados; Processadores; Chips [circuitos
integrados]; Software de jogos; Teclados de computador; Memórias para computadores; Programas de sistemas operativos, gravados; Periféricos adaptados
para uso com computadores; Software de aplicação para computadores; Software; Computadores; Aparelhos de processamento de dados; Mecanismos de
acionamento de discos [informática]; Canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visualização; Tradutores eletrónicos de bolso; Etiquetas eletrónicas para produtos; Braceletes de identificação codificadas, magnéticas; Cartões magnéticos de identificação; Cartões de circuitos integrados [smart
cards]; Circuitos integrados; Jukeboxes para computadores; Computadores portáteis [laptops]; Unidades de banda magnética [informática]; Microprocessadores; Monitores [hardware]; Monitores [programas informáticos]; Ratos [periféricos informáticos]; Tapetes de rato; Calculadoras de bolso; Impressoras para computadores; Leitores óticos; Leitores [informática]; Scanners [equipamento informático]; Semicondutores; Quadros indicadores eletrónicos;
Calculadoras eletrónicas de secretária; Dicionários eletrónicos; Circuitos electrónicos (não incluindo os gravados com programas de computador);
circuitos integrados; Assistentes pessoais digitais em forma de relógio; Smartphones; Aplicações de software informático descarregáveis; Programas de
computador descarregáveis; programas de computador para autenticação; Software de inteligência artificial; Software de cloud computing para download;
Software aplicativo para serviços de computação em nuvem; Software para gestão de bases de dados; Hardware informático; Díodos eletroluminiscentes
[LEDJ; Copiadoras eletrostáticas; Equipamento para processamento de texto; Tubos de elétrones; Elementos semicondutores; Programas de computador e
software para tratamento de imagem; Pastilhas semicondutoras para processamento de imagem; Software de realidade aumentada; Software informático
para simulação em realidade aumentada; Interfaces [informática]; Software de segurança para computadores; Software para a segurança de correio electrónico; Programas informáticos para a gestão da segurança das bases de dados; Software de segurança informática para download; Programas de computador
para processamento de dados; Programas para processamento de dados; Memórias para equipamento de processamento de dados; Software para aplicação
e integração de base de dados; Software para o tratamento da informação; Digitalizadores (scanners) tridimensionais; Máquinas, aparelhos electrónicos e
suas peças; Computadores com inteligência artificial; Elétrodos para investigação laboratorial; Eléctrodos de partes electrónicas e elementos semicondutores; Eléctrodos e suas partes; Placas para acumuladores elétricos; Elétrodos de células de combustível; Luvas para proteção contra acidentes; Luvas para
utilização na agricultura para protecção contra acidentes; Elétrodos para investigação laboratorial; Elementos semicondutores; Óculos (óculos e óculos de
protecção); Programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; Programas de jogos de vídeo para consumidores; Circuitos electrónicos
e CD-ROM gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; Circuitos electrónicos e CD-ROM contendo programas de
execução automática para instrumentos musicais electrónicos; Ficheiros de música descarregáveis; Toques descarregáveis para telefones móveis; Discos
compactos [áudio e vídeo]; Discos de vídeo e fitas de vídeo gravados; Desenhos animados; Ficheiros de imagem descarregáveis; Imagens de vídeo descarregáveis; Filmes cinematográficos impressos; Publicações eletrónicas descarregáveis; Películas para diapositivos impressionados; Molduras para filmes
de diapositivos. CLASSE 38: Telecomunicações (sem ser radiodifusão); Aluguer de tempo de acesso a redes informáticas mundiais; Comunicações por
telefones móveis; Serviços de comunicações por telemóveis; Fornecimento de acesso a chats de internet; Comunicações por terminais de computadores;
Serviços de comunicação computorizada; Comunicações por redes de fibra ótica; Comunicações telegráficas; Comunicações telefónicas; Transmissão de
correio eletrónico; Transmissão por fax; Fornecimento de ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; Serviços de videoconferência;
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Transmissão de ficheiros digitais; "leasing" de linhas de telecomunicações; Transmissão de conteúdo de áudio e vídeo através de redes informáticas; fornecimento de acesso a bases de dados; Comunicação de vídeo através de um computador; Informações sobre telecomunicações; Transmissão por satélite; Transmissão, difusão e receção de áudio, vídeo, imagens fixas e animadas, texto e dados em tempo real; Fornecimento de acesso a serviços de blogues, salas de
conversação, boletins informativos ou de discussão; Serviços de telecomunicações em redes digitais; Teledifusão por cabo; Radiodifusão; Teledifusão;
Videotransmissão através da Internet e de outras redes de comunicações; Serviços de agências noticiosas; Aluguer de equipamento de telecomunicações,
incluindo telefones e máquinas de fax; Aluguer de aparelhos para a transmissão de mensagens; Aluguer de modems. CLASSE 42: Consultadoria em arquitetura; Serviços de consultoria e assessoria em matéria de concepção e desenvolvimento de sistemas informáticos; Fornecimento de informações sobre ensaios, inspecção ou investigação de produtos farmacêuticos através da aplicação de características genéticas; Fornecimento de informações sobre ensaios, inspecções ou investigação no domínio da ciência médica; Investigação ou desenvolvimento de preparações químicas ou farmacêuticas; Investigação, desenvolvimento e investigação de produtos farmacêuticos; Ensaio inspecção, desenvolvimento e investigação de produtos farmacêuticos, cosméticos ou
géneros alimentícios e prestação de informações sobre os mesmos; Fornecimento de informações científicas e tecnológicas relacionadas com os factores de
risco; pesquisa industrial e pesquisa sobre logística; Ensaios e investigação sobre maquinas e aparelhos de telecomunicações; Aluguer de máquinas e instrumentos de medida ou de ensaio; Aluguer de contadores e verificadores elétricos ou magnéticos; Fornecimento de informações e conselhos sobre computação
em nuvem; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável; Fornecimento de programas de computador para autenticação; Aluguer
de espaço de memória para dispositivos de memória de computador; Aluguer de servidores de internet; Informação meteorológica; Serviços de arquitetura;
Peritagens [trabalhos de engenheiros]; Planeamento urbano; Elaboração de planos para construção; Serviços de concepção e de planeamento da construção
e respectiva consultoria; Investigação geológica; Levantamentos geológicos; Serviços de análises e pesquisas industriais; Design de maquinas, aparelhos,
instrumentos [incluindo as respetivas peças] ou sistemas constituídos pelas referidas máquinas, aparelhos e instrumentos; Fornecimento de informações relativas e serviços de concepção de computadores; Concepção de computadores, dispositivos electrónicos e dispositivos de telecomunicações e
aconselhamento técnico em relação aos mesmos; Consultoria na conceção e desenvolvimento de hardware; Desenvolvimento de hardware informático;
design de eléctrodos; Serviços de engenharia relacionados com robótica; Conceção e desenvolvimento de redes de distribuição de energia; Serviços de
engenharia relacionados com os sistemas de fornecimento de energia; Concepção de equipamento de poupança de energia; Conceção de gerador de energia;
Conceção e desenvolvimento de próteses; Concepção e desenvolvimento de software para processamento de próteses; Concepção e desenvolvimento de
software para processamento e distribuição de conteúdos multimédia; Consultoria em tecnologia informática; Serviços de informação e consultoria relacionados com as TI (tecnologias da informação); Design de artes gráficas; Design industrial; Estilismo [design industrial); Concepção, excepto para fins publicitários; Concepção de software, programação de computadores e manutenção de software; Duplicação de programas de computador; Instalação de
software; Manutenção de software de computador; Atualização de software; Consultoria em software; Design de software; Serviços de concepção, desenvolvimento e consultoria de sistemas informáticos; Conversão de dados ou documentos de suporte físico para formato eletrónico; Concepção, criação e manutenção de sítios Web; Criação e manutenção de web sites para terceiros; Conversão de programas e dados informáticos, exceto conversão física; Conversão
de programas de computador e de dados (com excepção de modificações físicas); Digitalização de documentos [scanningj; Monitorização de sistemas de
computador por acesso remoto; Disponibilização de motores de busca para a Internet; Disponibilização de motores de busca para obtenção de dados através
de uma rede informáticca global; Disponibilização de motores de busca para obtenção de dados via redes de comunicação; Recuperação de dados informáticos; Consultoria em conceção de websites; Desenvolvimento de programas de computador para simular experiências de laboratório; Configuração de sistemas de redes informáticas; Configuração de programas de computador e expansão e adição de suas funções; Concepção de home pages da Internet; Concepção programação de computadores para sistema de prevenção de desastres; Programação de software operacional para aceder e utilizar uma rede de
computação em nuvem; Serviços de assistência técnica a software; Recuperação de dados informáticos; Serviços de salvaguarda de dados; Desenvolvimento de software de aplicação para a entrega de conteúdos multimédia; Consultoria em segurança de dados; Monitorização por controlo remoto de sistemas de computador para detectar acesso não autorizado e violação de dados; Consultoria em matéria de segurança informática; fornecimento de informações
sobre os resultados da recolha, da análise ou do armazenamento dos resultados do registo de dados; recolha, análise ou armazenamento de grandes volumes de dados; fornecimento de informações sobre os resultados da recolha, da análise ou do armazenamento de grandes volumes de dados; Conceção,
programação e manutenção de programas de computador para sistemas de processamento de imagem que utilizem um computador; Conceção e desenvolvimento de software de processamento de imagem; Conceção e desenvolvimento de software de jogos de computador e software de realidade virtual; Conceção, programação, desenvolvimento e manutenção de software de realidade virtual; Serviços de consultoria em matéria de segurança informática e da Internet e serviços de encriptação de dados; Programação e desenvolvimento de programas de segurança na Internet; Serviços de programação informática para
segurança de dados eletrónicos; Programação informática para a gestão da segurança do tratamento da informação; Consulta sobre a programação informática para a segurança das redes informáticas e disponibilização de informações a ela referentes; Programação e desenvolvimento de programas de processamento de dados; Consultoria em integração de sistemas informáticos; Integração de sistemas informáticos e redes informáticas; Programação de software
de gestão energética; Análise de sistemas informáticos e fornecimento de informações a esse respeito; Serviços de investigação e de consultoria relacionados
com software informático; Análise de ameaças à segurança informática para proteção de dados; fornecimento de informações relativas à análise e pesquisa
de vírus informáticos; Serviços informáticos de proteção antivírus; Assessoria tecnológica relacionada com computadores, automóveis e máquinas industriais; ensaios, inspeção, pesquisa e desenvolvimento de genes; investigação e estudos sobre medicamentos relacionados com a análise genética; ensaios e
investigação no domínio da biotecnologia e assessoria sobre os mesmos; Serviços científicos de laboratórios; Realização de estudos técnicos de projetos;
Pesquisas científicas; Análise de dados técnicos; Investigação tecnológica; Redação técnica; Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros;
Consultoria na área de poupança/economia de energia; Investigação em física; Controlo de qualidade; Serviços de testes e de investigação no domínio da
electricidade; Testes e investigação nos domínios das telecomunicações e tecnologia de comunicações móveis; Estudos e pesquisa sobre saneamento ambiental e consultadoria a esse respeito; Estudos, investigação e consultadoria sobre planeamento do desenvolvimento regional e planeamento do desenvolvimento urbano; Serviços de controlo de qualidade para efeitos de certificação; Investigação científica e tecnológica no domínio das catástrofes naturais;
Investigação sobre a construção de edifícios ou planeamento urbano; Serviços de ensaios e de investigação no domínio da prevenção da poluição; Serviços
de ensaios e de investigação no domínio da engenharia civil; Fornecimento de informações sobre ensaios, investigação, inquéritos, avaliações e análises
sobre a poupança de energia ou os seus resultados; Serviços de programação informática, nomeadamente, recolha, análise e armazenamento de registo de
dados; Consultadoria em testes, análise de dados ou medições no domínio da engenharia civil, construção; Pesquisas em tecnologia de processamento de
dados; Atualização de software para processamento de dados; Consulta sobre investigação, estudos e desenvolvimento das tecnologias de processamento de
informação e das tecnologias de comunicação; Investigação no domínio das tecnologias de processamento de informação; Consultoria em serviços tecnológicos nos domínios da eletricidade e fornecimento de energia; Estudos, pesquisa ou investigação sobre energia não utilizada; Investigação científica no
domínio da energia; Investigação sobre produção, transmissão, distribuição e utilização de energia eléctrica; Serviços de ensaios, inspecção e investigação
nos domínios da agricultura, pecuária, horticultura e pescas e fornecimento de informações e consultadoria a esse respeito; Consultadoria em tecnologia
agrícola; Ensaios e investigação relacionadas com máquinas, aparelhos e instrumentos; Calibração [medição]; Investigação mecânica; Serviços de teste
de controlo de qualidade para maquinaria agrícola; Aluguer de aparelhos de medição; Aluguer de computadores; Alojamento de sítios web [web sites]; Alojamento de servidores web; alojamento de servidores; Software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; Fornecimento de acesso temporário a software
baseado na Web; Aluguer de software e de programas informáticos; Aluguer de computadores; Leasing de instalações informáticas; Aluguer de programas
de computador; Fornecimento de programas de computadores em redes de dados; Aluguer de servidores e fornecimento de informação a esse respeito; Alojamento de conteúdos digitais na Internet; Serviços de consultadoria no domínio do software como serviço [SaaS]; fornecimento de software on-line não
descarregável para análise de imagens médicas; fornecimento de software online não descarregável de realidade virtual; Fornecimento de software online
não descarregável para a gestão de sistemas de pagamento eletrónico; Fornecimento de software online não descarregável para proteção da segurança da
informação; Fornecimento de software online não descarregável para melhorar as funções de segurança de proteção contra cópias; Fornecimento de software
online não descarregável para segurança de computadores; Aluguer de equipamentos para o processamento de dados; Fornecimento de software online não
descarregável para integração de sistemas informáticos.
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STARLET
Marca nº 00004314/2020/ME/MP
Classes 12

Marca nº 00004313/2020/ME/MS
Classes 28, 36, 41

Requerente TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Requerente Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
País de Origem PORTUGAL
Residência Avenida da Liberdade, nº 194,1269-275 Lisboa, Portugal

País de Origem JAPÃO
Residência 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-03-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 28: Jogos; CLASSE 36: Assuntos financeiros e monetários relacionados com apostas desportivas e jogos a dinheiro, administração financeira, angariação de fundos de caridade mediante eventos de entretenimento,
angariação de fundos e donativos de caridade para terceiros, patrocínio financeiro de eventos culturais. CLASSE 41: Divertimento, actividades culturais e de entretenimento, disponibilização de entretenimento on-line na
área dos torneios, ligas desportivas virtuais e jogos, disponibilização de
informação on-line sobre educação, formação, entretenimento, actividades
desportivas e culturais, organização de concursos e jogos electrónicos
através da internet, organização de lotarias, serviços de divertimento por
internet; produção, organização e apresentação de espectáculos televisivos;
montagem e adaptação de programas de televisão; serviços de produção de
espectáculos desportivos, de música e de entretenimento; edições e publicações (electrónicas e não electrónicas) de periódicos e não periódicos.

Produtos/Serviços CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para
estes.

ANTFIN
Marca nº 00004316/2020/ME/MP&S
Classes 09, 36, 42
Requerente ADVANCED NEW TECHNOLOGIES CO., LTD
País de Origem ILHAS CAIMÃO
Residência Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George
Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands,

Atividade Industrial e Comercial
Reivindicação de Cores: Br anco; Amar elo; Lar anja; Castanho clar o;
Data do pedido 04-03-2020
Castanho escuro.
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade de registo efeituaCLASSE 9: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
do em Portugal na data 12-09-2019 com o Nº 629861.
fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou
imagens; suporte de registo magnético, discos de gravação; mecanismos para
aparelhos acionados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular,
equipamento de processamento de dados e computadores; softwares de comMarca nº 00004315/2020/ME/MS
putador; programas de computador; softwares de computador na forma de
Classes 39, 43
uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicações de software para uso com dispositivos móveis; softwares para processamento de
Requerente CORENDON HOLDING B.V
pagamentos eletrónicos de e para terceiros; softwares de computador e apliPaís de Origem HOLANDA
cações de software usados em relação a serviços financeiros, transações
financeiras, comércio eletrónico, pagamentos eletrónicos, câmbio de moeda
Residência Singaporestraat 82, 1175 RA Lijnden — Holanda
estrangeira, serviços de comércio e corretagem e serviços de consultoria de
investimentos; softwares de autenticação; softwares de computador e aplicaAtividade Comercial
ções de softwares de (para download); softwares de envio de mensagens
Data do pedido 12-03-2020
instantâneas; softwares de partilha de arquivos; softwares de comunicações
Produtos/Serviços Abaixo Listado
para troca eletrónica de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de
Classe 39: Transporte; embalagens e armazenamento de mercadorias; plane- redes de computador, móveis, sem fios de telecomunicação; softwares de
amento de viagens; organização de viagens; reserva de viagens; consultado- computador para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto;
ria em viagens; serviços de viagens aéreas; serviços de aluguer relaciona- softwares de computador para download para facilitar a transmissão eletrónidos com transporte e armazenamento; organização de viagens e ca de informações, dados, documentos, voz, e imagens pela Internet; softwaexcursões turísticas. Classe 43: Fornecimento de alimentos e bebidas; aloja- res de computador para download que permitem que utilizadores participem
mento temporário; serviços de agência de viagens para reserva de alojamen- em reuniões e aulas na web, com acesso a dados, documentos, imagens e
to.
aplicações de software através de um navegador da web; softwares de
computador para download para aceder, visualizar e controlar computadores remotos e redes de computadores; softwares de computação em nuvem para
download; softwares na nuvem para download; softwares de computador para rastrear e avaliar o comportamento do cliente e pessoal em relação a decisões
de compra; aplicação de software de computador para uso em relação a conservação ambiental, mudança climática e compensação de carbono; publicações
eletrónicas online (para download da Internet ou de uma rede de computadores ou um banco de dados de computador); publicações eletrónicas para download na natureza de revistas, artigos, brochuras, folhetos, folhas de dados, materiais de informações, materiais de instrução no campo de negócios, comércio
eletrónico, tecnologia da informação, computação em nuvem, telecomunicações, a Internet, treinamento em negócios e comércio eletrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; periféricos de computador; notebooks [computadores]; laptops; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes pessoais digitais; leitores portáteis de média; telefones móveis; smartphones; câmeras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de trabalho de
computadores; servidores de computadores; hardwares para redes de computador e telecomunicações; adaptadores, comutadores, routers e núcleos de rede
de computador; Dispositivos e cartões de comunicação e modems com fios e sem fios; bases para laptops, bolsas para computadores aparelhos para extinguir fogo; hardwares e firmwares de computador; sistema de navegação de automóveis; discos compactos; música digital (para download na Internet); aparelhos de telecomunicações; tapetes para rato; aparelhos de telefone móvel; acessórios para telefone móvel; jogos, imagens, imagens em movimento, filmes
e música para download; Sistemas de alarme; câmeras de segurança; unidades de difusão de televisão e rádio móveis; equipamentos de difusão de televisão;
câmeras; câmeras de vídeo; fones de ouvido; fones de ouvido intra-auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS); softwares e programas de computador, eletrónicos e jogos de vídeo (inclusive softwares para download na Internet); visores de cristal líquido
para telecomunicações e equipamentos eletrónicos; descodificador; controlo remoto; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; placas
eletrónicas; cartões bancários codificados ou magnéticos de crédito, débito, porta-moedas, cobrança, telefónicos e de identificação; caixas automáticos,
fornecedores de dinheiro; leitores de livros digitais [e-readers]; cartuchos vazios para impressoras e fotocopiadoras; intercomunicadores para bebés eletrónicos; intercomunicadores para bebés eletrónicos com vídeo; para-sol [parte de câmera fotográfica]; tablets; cartões [chaves de acesso] codificados;
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óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicação, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores
portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos para facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos e para permitir que
clientes acedam a informações bancárias e financeiras e realizem negócios bancários; computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de
computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de
computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos com a capacidade de fornecer acesso a redes de comunicações sem fios, redes de telecomunicações e à Internet; aplicações móveis para download para uso com computadores vestíveis, smartphones, monitores,
visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; softwares de aplicação de computador para uso
com computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de
comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica
digital; cartões para pagamento pré-pago, bancários, de crédito, débito, porta-moedas e identificação codificados ou magnéticos. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; compensação e reconciliação de transações financeiras através de uma rede global de computadores; serviços bancários e serviços financeiros online; serviços de cartão de crédito, processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas,
e fornecimento de seguros para transações financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por meios eletrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros através da internet; serviços financeiros na natureza de serviços de faturação e pagamento; arranjo e gestão de arrendamentos e locação; locação e arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária; avaliação imobiliária, financiamento imobiliário, investimento imobiliário;
serviços de corretagem imobiliária; serviços de agências imobiliárias; serviços de agências de habitação; serviços de cálculo atuarial; serviços de consultoria
e gestão imobiliária; serviços de cobrança de aluguer; aluguer de escritórios (imóveis); aluguer de apartamentos e andares; fornecimento de informações
financeiras através da Internet; serviços de depósito de segurança e emissão de vouchers de viagem; investimento de capital [finanças]; avaliação financeira
[seguros, bancos, imóveis]; serviços de gestão financeira e de ativos; serviços financeiros e de seguros; serviços financeiros fornecidos por meio de telecomunicação; serviços de aconselhamento e consultoria financeira; serviços bancários de acesso remoto [online banking]; serviços bancários fornecidos online a partir de bancos de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços de cotação de bolsa de valores; corretagem de ações e títulos, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de cobrança e serviços de garantia de cheque; serviços bancários,
de conta poupança e de investimento; serviços de compensação financeira; verificação de crédito através de rede de informações de computadores global;
serviços de gestão de risco de crédito; serviços de pagamento de contas eletrónico e pagamento de compras eletrónico; serviços de débito e crédito de contas
financeiras; serviços bancários eletrónicos; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de cobrança e cartões de débito; serviços de cartões de crédito
de telefone; serviços de informações relacionados com finanças e seguros, fornecidos online a partir de um banco de dados de computador ou da Internet;
agência para recolha de taxas de gás e eletricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de arte; avaliação de joias; avaliação de carros usados; fornecimento
de informações tributárias (serviços financeiros); captação de fundos para beneficência; organização de angariações para beneficência; angariações para
beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou processamento de moedas e notas; aluguer de fornecedores de dinheiro ou caixas automáticos; serviços
de pagamento online; captação de financiamento para projetos de construção; emissão de vouchers; fornecimento de serviços de transferência eletrónica de
fundos; serviços de troca monetária, serviços de fornecimento de dinheiro, fornecimento de tokens e cartões pré-pagos, serviços de transferência de dinheiro,
incluindo todos os serviços supracitados fornecidos por meios eletrónicos; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com a transferência eletrónica de fundos; serviços de transferência de moeda estrangeira; troca de moeda estrangeira; comércio de moedas; negociação de moedas; corretagem de moedas; transações financeiras através de blockchain; fornecimento de serviços de angariação de fundos para beneficência em relação a compensação de carbono; corretagem de compensação de carbono; patrocínio financeiro de programas de compensação de carbono; financiamento e investimento
em projetos de redução de emissões; investimento em programas e projetos de compensação de carbono; investimento em fundos de redução de emissões;
fornecimento de empréstimos; fornecimento de empréstimos temporários; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados. CLASSE 42: Serviços tecnológicos e científicos e pesquisa e desenho relacionado com os mesmos, serviços de análise industrial e pesquisa; elaboração e desenvolvimento de hardwares e softwares de computador; software como serviço (SaaS); encriptação, desencriptação e autenticação de
informações, mensagens e dados; fornecimento de serviços de autenticação de utilizador por meio do uso de hardwares e softwares de tecnologia de autenticação biométricos, de reconhecimento facial, de autenticação de impressões digitais, de reconhecimento de voz e outros tipos de hardwares e softwares de
tecnologia de autenticação para fornecimento de serviços financeiros, transações de comércio eletrónico, doações, rastreamento de produtos licenciados e
envolvimento com fãs; serviços de segurança de dados; segurança, proteção e restauração de TI; análise de ameaças de segurança de computador para proteção de dados; fornecimento de serviços de segurança para redes de computadores, acesso de computador e transações computadorizadas; certificação
(controlo de qualidade) de dados através de blockchain; autenticação de dados através de blockchain, incluindo todos os serviços supracitados para uso em
associação a sistemas de pagamento; serviços de computador em associação a transmissão de informações, dados, documentos e imagens pela Internet; serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP), a saber, hospedagem de aplicações de softwares de computador de terceiros; serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que fornecem softwares nos campos de conferências pela web, conferências de áudio, envio de mensagens eletrónicas, colaboração
em documentos, conferências de vídeo e processamento de voz e chamadas; fornecimento de softwares online sem ser para download para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações de software; serviços de suporte técnico relacionados com softwares de computador e aplicações fornecidas online, por
e-mail e por telefone; Serviços de computador, a saber, criação de uma comunidade online para que utilizadores registados participem de discussões, obtenham resposta dos seus pares, formem comunidades virtuais, participem em redes sociais e troquem documentos; aconselhamento em tecnologia de computadores fornecido para utilizadores da Internet por meio de uma linha de suporte; serviço de computador relacionado com a criação de índices de informações, sítios e recursos em redes de computadores; fornecimento de mecanismos de pesquisa; elaboração de computadores, computadores do tipo notebook,
computadores do tipo laptop, computadores portáteis e computadores de mão; elaboração de assistentes pessoais digitais e leitores de média pessoal; elaboração de telefones móveis e smartphones; elaboração de câmeras digitais; serviços de computador; programação de computador [informática]; serviços de
integração de computadores; serviços de análise de computadores; programação de computadores em relação à defesa contra vírus; serviços de softwares de
sistemas de computador; elaboração [conceção] de software de computador; elaboração de sistemas de computadores; elaboração e desenvolvimento de
páginas da web; hospedagem de páginas da web para terceiros; softwares de hospedagem de aplicações de computador para pesquisa e recuperação de informações de bancos de dados e redes de computadores; fornecimento de informações técnicas a pedido específico de utilizadores finais por meio de telefone
ou rede global de computadores; serviços de consultoria em relação a softwares de computador; serviços de computador relacionados com pesquisa personalizada de bancos de dados de computadores e sítios da web; codificação e descodificação de computadores e sinais eletrónicos; conversão de dados físicos e
documentos em formato de média eletrónica; serviços de teste e avaliação de produtos; serviços arquitetónicos e de design; designs de interiores de prédios,
escritórios e apartamentos; serviços de informações de computador; serviços de informações de rede, a saber, fornecimento de informações técnicas relacionadas com computadores e redes no campo empresarial e comercial eletrónicos; fornecimento de programas de gestão de risco de segurança de computadores; serviços de informações, conhecimento e teste de segurança de computadores; serviços de controlo de qualidade; serviços de computadores relacionados
com transações de certificação de negócios e preparação de relatórios para o efeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para-) computadores, redes
eletrónicas e bancos de dados; serviços de segurança de transmissão de dados e de transações através de serviços de redes de computadores; consultoria no
campo de segurança de dados; consultoria tecnológica sobre segurança de telecomunicações; serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada; fornecimento de informações nos campos de Internet, world wide web e segurança de rede de comunicações computadorizada e a transmissão segura de
dados e informações; serviços de consultoria nos campos de Internet, world wide web e serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada,
serviços de segurança da informação; serviços de autenticação para segurança de computadores; autenticação online de assinaturas eletrónicas; backup de
dados off site; armazenamento eletrónico de dados; provimento de informação sobre tecnologia e programação de computadores através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de provedor de hospedagem em nuvem; fornecimento de uso temporário de softwares na nuvem
sem ser para download e softwares de computação em nuvem; armazenamento eletrónico de dados; fornecimento de sistemas de computador virtual e ambientes de computador virtual através de computação em nuvem; aluguer de software de entretenimento; pesquisas técnicas no campo de compensação de
carbono; fornecimento de informação, aconselhamento e consultoria em relação a compensação de carbono e proteção ambiental; fornecimento de informações tecnológicas sobre inovações verdes e ambientalmente conscientes; serviços de teste, avaliação e monitorização ambiental; pesquisa nos campos de
proteção e conservação ambiental; pesquisa e fornecimento de informações científicas no campo das alterações climáticas; serviços de consultoria científica
e industrial relacionada com combustíveis, emissões de combustível e dióxido de carbono e questões ambientais; serviços científicos e tecnológicos relacionados com recomendação de cursos de ação para reduzir emissão de dióxido de carbono de forma económica; serviços científicos e tecnológicos relacionados com a gestão de programas de compensação de carbono; serviços de pesquisa, gestão e proteção ambiental; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.
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Marca nº 00004319/2020/ME/MS
Classes 36

Marca nº 00004317/2020/MN/MP
Classes 34

Requerente INVESTEC BANK LIMITED

Requerente British American Tobacco (Brands) Inc
País de Origem ESTADO UNIDOS DA AMERICA
Residência 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 19808-1674, United States of America
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-03-2020

País de Origem ÁFRICA DO SUL
Residência 100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng,
2196, África do Sul
Atividade Comercial
Data do pedido 25-02-2020

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; tabaco de enrolar; tabaco 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; 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 aquecidos.

CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços
financeiros de todos os tipos, serviços bancários, serviços de crédito e de
empréstimos; serviços de investimentos; serviços de gestão financeira, análise e previsão financeiras, serviços de aconselhamento e consultadoria em
matéria de finanças; negócios imobiliários; serviços de informação, aconselhamento e consultadoria em relação aos serviços acima referidos.

Reivindicam-se as cores: BRANCO, VERMELHO e DOURADO

Marca nº 00004321/2020/ME/MS
Classes 41
Requerente Rui Miguel Valente Marques

Marca nº 00004320/2020/ME/MS
Classes 35, 36

País de Origem Portugal
Residência Lisboa – Portugal

Requerente INVESTEC BANK LIMITED
País de Origem ÁFRICA DO SUL
Residência 100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng,
2196, África do Sul
Atividade Comercial
Data do pedido 25-02-2020

Atividade Comercial
Data do pedido 14-02-2020
Produtos/Serviços Classe 41: Realização de eventos desportivos
(nomeadamente, Caminhada, Trekking, Trail e BTT no
âmbito turístico-desportivo).

Reivindicam-se as cores: AZUL: C-50 | M-0 | Y-0 | K-0, VERDE: C-50 | M
-0 | Y-100 | K-0, VERDE ESCURO: C-85 | M-10 | Y-100 | K-10 e AMAREClasse 35: Publicidade; marketing; gestão dos negócios comerciais; admi- LO: C-20 | M-0 | Y-100 | K-0
nistração comercial; serviços de informação, consultadoria, avaliação e
aconselhamento em matéria de negócios comerciais; análise e previsão de
negócios comerciais; trabalhos de escritório; serviços de informação, acon- Classe 11: Lâmpadas elétricas; Aparelhos e instalações de iluminação; Utenselhamento e consultadoria em relação aos serviços acima referidos. Classe sílios de cozinha elétricos; Chaleiras elétricas; Micro-ondas [aparelhos de
36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; serviços financei- cozinha]; Cozedores a vapor, elétricos; Autoclaves, elétricas, para cozinhar:
ros de todos os tipos, serviços bancários, serviços de crédito e de emprésti- Panelas de pressão, elétricas; Cafeteiras elétricas; Máquinas de fazer pão;
mos; serviços de investimentos; serviços de gestão financeira, análise e Fogões multiusos; Aparelhos e instalações de cozinhar; Aparelhos de aqueprevisão financeiras, serviços de aconselhamento e consultadoria em matéria cimento e refrigeração para bebidas quentes e frias; Frigideiras elétricas;
de finanças; negócios imobiliários; serviços de informação, aconselhamento Tachos elétricos para cozinhar; Fogões de indução; Fornos de cozinha elétrie consultadoria em relação aos serviços acima referidos.
cos para uso doméstico; Fogões de cozinha; Torrefadores; Fogões elétricos
de cozinha; Fogões de gás; Vitrinas aquecidas; Congeladores; Aparelhos e
máquinas frigoríficos; Vitrinas frigoríficas; Adegas elétricas; Aparelhos de
ar condicionado; Ventiladores [climatização]; Refrigeradores; Aparelhos e
máquinas para gelo; Aparelhos e máquinas para a purificação da ar; Instalações de climatização [condicionamento de ar]; Secadores elétricos de cabeMarca nº 00004322/2020/ME/MP
los; Aparelhos a vapor para tecidos; Secadores de roupa elétricos; Aparelhos
Classes 11
e instalações de secagem; Exaustores de cozinha; Bombas de calor; Queimadores a gás; Lareiras; Reguladores [válvulas de controlo de fluxo]
Requerente GD MIDEA AIR-CONDITION1NG EQUIPMENT [aquecimento]; Instalações de aquecimento; Condutas [partes de instalações
CO., LTD
sanitárias]; Aparelhos para banhos; Esquentadores; Aquecedores para água
de lavatório (aquecimento elétrico ou a gás); Aquecedores de água a energia
País de Origem CHINA
solar; Autoclismos; Sanitas; Assentos de sanitas; Aparelhos e instalações
Residência Lingang Road, Beijiao, Shunde, Eoshan, Guangdong, sanitários; Fontes de água potável; Aparelhos e máquinas para a purificação
P.R. China
da água; Aparelhos para filtrar a água; Aparelhos de desinfeção; Instalações
para a purificação da água; Estérilizadores de água; Instalações purificadoAtividade Industrial e Comercial
ras de petróleo; Aparelhos de esterilização; Radiadores elétricos; Escalfetas
Data do pedido 14-02-2020
de bolso; Fogões de aquecimento [aparelhos de aquecimento]; Isqueiros a
gás.
Produtos/Serviços À frente Listado
Produtos/Serviços Abaixo Listado
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Marca nº 00004323/2020/ME/MP&S
Classes 12, 16, 18, 25, 39, 41, 43
Requerente ALPITOUR S.P.A.
País de Origem ITÁLIA
Residência Via Ernesto Lugaro, 15, Torino - Itália
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 12: Veículos, aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. Classe 16: Produtos de impressão, em especial adesivos, folhetos, carteiras (não
em tecido), bilhetes, cartazes, anúncios, cartões postais, folhetos publicitários. Classe 18: Couro e imitação de couro; bens fabricados com esses materiais c
não incluídos em outras classes; peles de animais, couros; bagagens e malas de viagem; guarda-chuvas; guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria. Serviços: Classe 39: Organização de viagens; informação de viagem; informações de viagem através de bancos de
dados on-line; informações de fornecedores de viagens sobre serviços de viagem, destinos de viagem e atracções locais através de revisão; reserva de excursão; Fornecimento de um banco de dados on-line de informações de viagens; aluguer de barco; aluguer de carros; aluguer de autocarro; aluguer de roupas de
mergulho; informações de transporte; passeios turísticos [turismo]. Classe 41: Serviços de entretenimento; actividades culturais; organização e realização de
eventos desportivos e culturais; fornecendo publicações electrónicas on-line, não disponíveis para download. Classe 43: Serviços de restauração
(alimentação), serviços de alojamento temporário; reserva de resort; reserva de lojas; reserva de quartos; reserva de restaurantes; reserva de hotéis; reserva
de pousadas; reserva temporária de lojas; reserva de acomodação temporária; serviços de clubes para fornecimento de comida e bebida (restauração); acomodações para acampamento; reserva de hotel; Serviços de agências de viagens para reservas de hotéis; serviços de hospitalidade [comida e bebida]; serviços de restaurante de hotel; Web sites e bases de dados online que fornecem informações sobre alojamento temporário em relação ao aluguer, nomeadamente descrições e fotos de lojas, localização e conforto, onde os utilizadores podem publicar e receber pedidos de informações para reserva de alojamento temporário de aluguer; fornecimento de informações para acomodação temporária de aluguer; Reserva de viagens, Nomeadamente, Reserva de alojamento
temporário de aluguer e de lojas em aluguer através de redes globais; fornecer avaliações temporárias de acomodações por meio de redes e redes globais.
REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE: em vir tude do Pedido de Registo na República Italiana, númer o 302020000004513, datado de 21 de janeiro de 2020.
Marca nº 00004324/2020/ME/MP&S
Classes 42
Requerente BONAKO S.A
País de Origem CABO VERDE
Residência Cidadela, Concelho da Praia
Atividade Comercial
Data do pedido 06-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 42: Concepção e desenvolvimento de programas e plataformas de computadores e dispositivos móveis; hardware e plataformas para industria do
entretenimento e para o sistema educativo; plataforma de gestão e de conteudos para operadores de telefone, aplicativos para networking social; plataforma
de mídia social para jogos e jogadores; entretenimento musical e jogos de computador; software para jogos de computador; software de videogame; aplicativos móveis para download para uso em conexão com acesso, download e transmissão de música, software de jogo de realidade virtual; entretenimento relacionado à música e publicações electrónicas para download no campo da música e entretenimento musical; aplicativos para reality show e atividades utilizando a realidade aumentada; GPS hardware & Software; aplicativos utilitários; plataforma de serviços, aplicativos de promoção da cidadania e solidariedade social.
Reivindicação de cor: Lar anja clar o e escur o

Marca nº 00004325/2020/ME/MP
Classes 12
Requerente ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
País de Origem China
Residência No.116, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou 311100, Zhejiang

Marca nº 00004326/2020/MN/MP
Classes 33

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-03-2020

Requerente OÁSIS ATLÂNTICO HOTELARIA E TURISMO S.A.
País de Origem Cabo Verde
Residência AV. dos Hoteis, Hotel Oásis Belorizonte, SANTA MARIA, ILHA DO SAL

Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 12: Veículos elétricos; veículos para locomoção por terra, por ar,
por água e sobre carris; scooters com motor; motores elétricos para veículos
Atividade Industrial e Comercial
terrestres, motores para veículos terrestres; assentos para motociclos; quaData do pedido 16-03-2020
dros para motociclos, pneus (pneumáticos); cubos de rodas de veículos;
spoilers para veículos.
Produtos/Serviços CLASSE 33: Bebidas alcoólicas

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

15

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Marca nº 00004327/2020/ME/MS
Classes 39; 41; 43 e 44

Requerente TUI AG
País de Origem Alemanha
Residência Karl-Wiechert-Alle 4, 30625 Hannover, Alemanha
Atividade Comercial
Data do pedido 16-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima
e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens,
excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de
um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer,
reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos 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; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector
de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria
através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. CLASSE 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções,
em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de
filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas
de espectáculo; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços
de bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins
infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos
de desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho;
organização de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva
para eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados
gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet;
publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas
directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros
de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; 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 telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. CLASSE 44: Serviços médicos; serviços de
higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços de sauna; serviços de salões de beleza; serviços de sanatórios, cabeleireiros; serviços de salões de massagem; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; organização de terapia para fins de saúde; assistência médica; serviços de lares de
convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagens; serviços de lares com acompanhamento médico; fisioterapia; serviços de tratamento e
beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do wellness e de cuidados de beleza.

Reivindicação de Prioridade: r eivindica-se a prioridade do pedido de registo da marca alemã 30 2019 023 367.7.3 de 12 de outubro de 2019. Reivindicação
de Cores: amar elo, azul e br anco
Marca nº 00004328/2020/ME/MS
Classes 35
Requerente DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL LTD)
País de Origem Suíça
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basileia Suíça.
Atividade Comercial
Data do pedido 17-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 35: Serviços de venda a retalho e agrupamento, para terceiros, de uma variedade de produtos (excluindo o transporte dos mesmos) para permitir
que os consumidores os possam facilmente observar e comprar; gestão, organização e administração comercial de bancas de jornais de venda a retalho,
livrarias, lojas de presentes e de lojas de especialidades de venda a retalho; serviços de planeamento estratégico de negócios e assessoria no estabelecimento
e exploração de franquias ("franchising"), nomeadamente prestação de assistência técnica no estabelecimento e exploração de bancas de jornais de venda a
retalho, livrarias, lojas de presentes e de lojas de especialidades de venda a retalho; prestação de serviços de consultadoria no domínio do planeamento
estratégico de negócios, estabelecimento e exploração de franquias ("franchising") e gestão de lojas de conveniência.
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Marca nº 00004329/2020/ME/MP
Classes 34
Marca nº 00004330/2020/ME/MS
Classes 39,41,43,44

Requerente SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO., LTD
País de Origem China
Residência Room 101, Building 69, Liantang Industrial Zone,
Tangwei Community, Fenghuang Street, Guangming
New District Shenzhen China 518000

País de Origem Alemanha
Residência Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19-03-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 16-03-2020

Requerente TUI AG

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 34: Cigarros contendo sucedâneos de tabaco não para uso medicinal; Cigarrilhas; Cigarros electrónicos; Pontes de boquilhas em âmbar amarelo para charutos e cigarros; Soluções liquidas para uso em cigarros electrónicas; Aromas, não sendo óleos essenciais, para uso em cigarros electrónicos;
cigarreiras; Vaporizadas orais para fumadores; Raspadores para cachimbos;
Boquilhas para cigarros.

Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte
de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e
valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de
viagens, excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer
de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões,
passeios de um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e

acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a
remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos 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; disponibilização de
informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens
online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de
apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos
de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. Classe 41:
Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas;
divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e
televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de espectáculo; espectáculos musicais; espectáculos de circo;
espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de
um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; cursos
de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus
(apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios;
aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico,
excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros,
revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por
parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação
contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de
reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da
Internet; 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 telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços
de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de
catering para convidados. Classe 44: Serviços médicos; serviços de higiene e cuidados de beleza para pessoas; serviços de sauna; serviços de salões de beleza; serviços de sanatórios, cabeleireiros; serviços de salões de massagem; enfermagem; banhos públicos com fins higiénicos; banhos turcos; organização de
terapia para fins de saúde; assistência médica; serviços de lares de convalescença; arranjos florais; serviços de manicure; massagens; serviços de lares com
acompanhamento médico; fisioterapia; serviços de tratamento e beleza animal; medicina dentária; reservas para serviços na área do wellness e de cuidados
de beleza.
Reivindicação da cor: amar ela.
Reivindicação de Prioridade: Revindica-se o pedido de registo da marca alemã 30 2019 022 898.3 de 4 de Outubro de 2019.
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PADDY
Marca nº 00004332/2020/ME/MP
Classes 33
Requerente PADDY WHISKEY LIMITED
Marca nº 00004331/2020/MN/MP
Classes 30
Requerente OÁSIS ATLÂNTICO HOTELARIA E TURISMO
S.A.

País de Origem IRLANDA
Residência 21 Gilford Road, Sandymount, Dublin 4 D04 H668,
Ireland
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Av. dos Hotéis, Hotel Oásis Belorizonte, Santa Maria,
Ilha do Sal,
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); Preparações alcoólicas
para fazer bebidas; Bebidas espirituosas e licores; Bebidas espirituosas
Atividade Industrial e Comercial
destiladas; Bebidas destiladas; Bebidas espirituosas de mistura; Digestivos
Data do pedido 16-03-2020
(licores e bebidas espirituosas); Bebidas aperitivas; Whiskey; Whiskey de
mistura; Irish whiskey; Cocktails; Bebidas alcoólicas pré-misturadas, outras
Produtos/Serviços Classe 30 - Pão, pastelaria e confeitaria; sal, temperos e
que não à base de cerveja.
especiarias.
Marca nº 00004333/2020/ME/MP&MS
Classes 12,35.37
Requerente Midas International, LLC

MIDAS

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 4300 TBC WAY, PALM BEACH GARDENS, FLORIDA 33410, UNITED STATES OF AMERICA
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 15-04-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 12 - Veículos; dispositivos de locomoção terrestres, aéreos ou aquáticos, nomeadamente veículos automóveis, veículos utilitários, veículos industriais, veículos automóveis de turismo ou utilitários, camiões, carrinhas, reboques, veículos eléctricos, bicicletas, scooters, bicicletas eléctricas, scooters eléctricas ou a gás, motociclos, motorizadas, scooters; peças e acessórios incluídos nesta classe, para veículos terrestres, motores e máquinas utilizados nos
mesmos, nomeadamente acoplamentos para veículos terrestres, amortecedores, suspensões, protecção antiderrapante para pneus para veículos terrestres,
dispositivos anti-reflexo, apoios de cabeça para assentos para veículos terrestres, dispositivos anti-furto, dispositivos de alarme para veículos terrestres;
cobertura para motor eléctrico, carroçarias de automóveis, correntes para automóveis, chassis de automóveis, dispositivos indicadores direccionais para
automóveis, pára-choques para automóveis, válvulas para pneus recauchutados para automóveis, volantes para automóveis, alarmes anti-roubo para veículos terrestres, alarmes de reserva para veículos, pneus para automóveis e camiões, bandas de rodagem para pneus recauchutados de automóveis e camiões,
conjuntos de recauchutagem, cilindros principais para automóveis, porta-bagagens, para veículos, tubos com ranhuras internas para rodas de veículos, barras de torção para veículos, dispositivos de transmissão para veículos terrestres e seus componentes, capôs de veículos, motores para veículos terrestres,
anilhas de borracha adesivas para reparação de câmaras de ar, conjuntos de reparação de câmaras de ar, chassis de veículos, correntes de controlo para veículos terrestres, conversores para veículos terrestres, equipamento de redução para veículos terrestres, motores eléctricos para veículos terrestres, dispositivos de embraiagem para veículos terrestres, equipamento para veículos terrestres, compensadores, triângulos de suspensão para rodas de veículos, barras de
controlo da direcção, juntas de suspensão e axiais para rodas de veículos, direcções mecânicas para veículos, braços de suspensão para veículos, almofadas
de ar para veículos, colunas de direcção mecânica, dispositivos de direcção mecânica, válvulas dos pneus para veículos recauchutados, válvulas para pneus
de veículos, válvulas da câmara de ar, travões para veículos, calços de travões, segmentos de travões para veículos terrestres, guarnições de travões e meiasguarnições aparafusadas para veículos, placas dos travões, discos dos travões, pedais; dispositivos de assistência à travagem, circuitos hidráulicos para
veículos, coberturas para assentos de veículos, dispositivos indicadores de mudança de direcção para veículos, cubos de roda para veículos, pára-brisas,
pneus, pisos para recauchutagem de pneus, pneus recauchutados, grampos para pneus, bombas de ar, dispositivos de propulsão para veículos terrestres,
reboques para veículos, suspensões para veículos; espelhos retrovisores, rodas para veículos, embraiagens de utilização única para veículos terrestres, cintos
de segurança para assentos de veículos, dispositivos de transmissão para veículos terrestres e automóveis, rodas, tubos de escape, dispositivos de controlo
da poluição, vidros das janelas de veículos, carroçarias e peças da carroçaria para automóveis, guarda-lamas, grelhas, portas para veículos, limpa párabrisas, dispositivos limpa pára-brisas, escovas de limpa pára-brisas, braços para limpa pára-brisas, bocal para líquidos de lavagem das janelas dos veículos,
vidros traseiros para veículos, tejadilhos de veículos, mecanismos de controlo das janelas dos veículos, guarda-lamas dianteiros e traseiros para veículos,
porta-luvas para veículos, assentos para veículos, consolas, peças de borracha, caixas de velocidades para veículos, coberturas de protecção para assentos de
veículos, persianas para janelas de veículos; reservatórios de combustível para veículos, baterias.Classe 35 - Publicidade; gestão comercial de empresas;
administração comercial; trabalho de escritório; serviços de aluguer, espaços publicitários para tempo publicitário para todos os métodos de comunicação,
publicidade por correspondência, difusão e distribuição de publicidade, reprodução de documentos publicitários, serviços de aluguer de espaços publicitários, actualização de documentos de comercialização, distribuição de anúncios publicitários, serviços de preparação de planos de comunicação social
(publicidade), comunicação, distribuição de informação de comercialização e/ou publicidade através de rádio, televisão, meios electrónicos, nomeadamente
comunicação através da rede informática global; organização de feiras e exposições para publicidade, assuntos comerciais para fins publicitários e comerciais, serviços de demonstração de produtos, serviços de promoção de vendas de terceiros; administração comercial; assistência à gestão comercial; estimativas em questões comerciais, assistência a empresas industriais ou comerciais na condução dos seus negócios, nomeadamente consulta sobre organização e
gestão comercial, serviços de elaboração de estimativas e estimativas em linha em matéria comercial; serviços especializados para eficiência comercial;
apoio e assistência a terceiros para procedimentos de obtenção do registo de um veículo ou de um cartão de matrícula de veículo (serviços administrativos);
consultoria sobre comercialização, consultoria de informação e comercialização aos consumidores, serviço de comparação de preços, estimativas em linha,
simulação em linha dos serviços de veículos necessários, preparação de serviços de simulação, serviços de encaminhamento, serviços de consultoria de
encaminhamento, elos patrocinados, promoção de marcas e comercialização, serviços de contabilidade, serviços de gestão de dívidas para franqueados,
estabelecimento de previsões económicas; consultoria de gestão comercial, informação comercial, assistência de comercialização; investigações comerciais,
pesquisa comercial, perícia comercial; recolha e sistematização de dados em um ficheiro central, pesquisa de informação em ficheiros informáticos para
terceiros; serviços prestados por um franqueador, nomeadamente ajuda e assistência no funcionamento, organização ou gestão de uma empresa de comercialização, organização de campanhas publicitárias para franqueados ou licenciados, serviços de franquia para o funcionamento de uma oficina de manutenção e reparação de todos os veículos terrestres, motorizados ou não, vendas de serviços associados à mobilidade, e vendas de produtos associados a estas
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actividades; serviços de franquia, nomeadamente apoio comercial aos franquiados para operar uma oficina de reparação e manutenção automóvel, tais como
assistência com planos, padrões de operação, métodos de serviço ao cliente e semelhantes para centros de manutenção e reparação de veículos; serviços de
programa de fidelidade; organização de operações promocionais para estabelecer fidelidade de clientes; serviços de venda a retalho ou em linha de veículos,
dispositivos de locomoção terrestre, aérea ou aquática, peças e acessórios para veículos automóveis, respectivos motores a combustão e motores eléctricos,
equipamento e instrumentos científicos (excepto para uso médico), aparelhos e equipamento de medição, sinalização, controlo (inspecção), computadores,
software; todos os serviços supracitados relacionados com centros de manutenção e reparação de veículos e veículos automóveis, produtos e serviços para
veículos automóveis e veículos e reparação de veículos automóveis e veículos; assistência no registo de veículos. Classe 37 - Serviços de manutenção, instalação e reparação de veículos; reparação, ajuste e instalação de componentes de sistemas de escape; reparação, ajuste e instalação de componentes de sistemas de travagem; reparação, ajuste e instalação de amortecedores, sistemas e chapas de direcção e suspensão; reparação, ajuste e instalação de baterias para
automóveis, cablagem, geradores e alternadores; reparação, ajuste e instalação de válvulas e sistemas de recirculação de gases; serviços de montagem, equilibragem e reparação de pneus pneumáticos; enchimento de pneus pneumáticos, reparação de guarda-lamas, carroçarias de automóveis; reparação, ajuste e
instalação de sistemas de ar condicionado; serviços de drenagem e lubrificação.
Marca nº 00004334/2020/ME/MS
Classes 39, 41 e 43
Requerente TUI AG
País de Origem Alemanha
Residência Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover

Atividade Comercial
Data do pedido 17-03-2020
Produtos/Serviços
CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima
e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens,
excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de
um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer,
reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos 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; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector
de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria
através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre trânsito. Classe 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em
particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes
em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de espectáculo; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de
bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de educação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de
desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para
eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação
de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e
jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e
didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor;
fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de
atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; 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 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.
Marca nº 00004335/2020/MN/MS
Classes 43
Requerente OÁSIS ATLÂNTICO HOTELARIA E TURISMO,
S.A
País de Origem CABO VERDE
Residência Av. dos Hoteis, Hotel Oásis Belorizonte, santa Maria,
Ilha do Sal.
Atividade Comercial
Data do pedido 16-03-2020
Produtos/Serviços CLASSE 43: alojamento temporário, Serviços de restauração, eventos e catering
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Água de Cabo Verde
Marca nº 00004337/2020/MN/MP
Classes 03
Requerente Água de Cabo Verde- Comércio e Serviços Lda
Marca nº 00004336/2020/MN/MP
Classes 33

País de Origem Cabo Verde
Residência Praia- Santiago

Requerente OÁSIS ATLÂNTICO HOTELARIA E TURISMO, S,A
Cabo Verde
País de Origem Av. Dos Hoteis, Hotel Oásis Belorizonte, Santa Maria,
Residência ilha do Sal

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 03: Perfumes e similares.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 16-03-2020
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas

SANTIÁGUA

Marca nº 00004339/2020/ME/MS
Classes 37

Marca nº 00004338/2020/MN/MP
Classes 32

Requerente SALVADOR CAETANO AUTO AFRICA S.G.P.S.,
S.A
País de Origem Portugal
Residência Lake Towers, Edificio D, 4ºC, Rua Daciano Batista
Marques, 245, 4400-617 Vila Nova de Gaia, Portugal

Requerente HEIRAN, Lda.
País de Origem Cabo Verde
Residência Achada Grande Trás - Praia- Santiago

Atividade Comercial
Data do pedido 24-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 32: cervejas.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 12-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 32: Águas minerais

TERRAS DE SANTA MARIA
Marca nº 00004340/2020/MN/MP
Classes 03
Marca nº 00004341/2020/MN/MS
Classes 35; 36, 41 e 45

Requerente EUROCASH- Comércio e Serviços Lda
País de Origem Cabo Verde
Residência Nossa Senhora da Graça, Praia- Santiago

Requerente Parter -Business Center e Services Lda

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 03: Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas).

País de Origem Cabo Verde
Residência Achada Santo António - Frente Escola Técnica
Atividade Comercial
Data do pedido 12-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 35: publicidade, gestão dos negócios comerciais; administração
comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 36: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios mobiliários. CLASSE 41: Educação;
formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 45:
serviços de segurança para proteção dos bens e dos bens e dos indivíduos;
serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as
necessidades dos indivíduos.

Marca nº 00004342/2020/ME/MP
Classes 12

Revindicação de Cores: Cinza e Pr eto

Requerente Kia Motors Corporation
País de Origem Correia do Sul
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20-05-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 12: Lambretas para mobilidade; pára - quedas; tractores para fins agrícolas; carros robotizados; camiões; motores eléctricos para automóveis;
veículos de transporte automáticos; carros sem condutor ( automóveis); drones civis; autocarros; triciclos; amortecedores de suspensão para veículos; accionamentos electricos para veículos; carros desportivos; carrinhas de passageiros; peças e acessórios para motociclos; motociclos; carrinhos de bebe; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água; veículos para locomoção terrestre, área, aquática ou ferroviária; veículos terrestre; motor a combustão/motor
elétrico/ correia de borracha e travão para veículos terrestres; carros autônomos; automóveis; sistemas de aviso de saída de faixa para automóveis; pneus
para automóveis; pecas e acessórios para automóveis; lambretas com motor eléctrico; carros eléctricos; bicicletas elétricas; cadeiras de rodas com motor
eléctrico; tractores; lambretas hibridas com motor; cadeiras de rodas.
Revindicação de Prioridade: r evindica-se a prioridade do pedido feito na Coreia do Sul em 26/11/2019 sobe o nº40-2019-0182770
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CRESSIDA
Marca nº 00004343/2020/ME/MP
Classes 12
Marca nº 00004344/2020/ME/MP
Classes 32

Requerente TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Requerente SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LUXEMBOURG S.A

País de Origem Japão
Residência 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan

País de Origem Luxemburgo
Residência Rue Glesener, 21, 1631 Luxembourg

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26-03-2020
Produtos/Serviços CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para estes.

BIOLINE

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22-05-2020
Produtos/Serviços CLASSE 32: cervejas.
Reivindicação de Cores: Ver melho, br anco e amar elo.

Marca nº 00004345/2020/ME/MP
Classes 01 e 05
Requerente Abbott Rapid Diagnostics International Unlimited Company
País de Origem Maltas
Residência Office 32, Verdala Business Center Level 2, LM Complex, Brewery Street, Zone 3, Central Business District,
Birkirkara CBD 3040, Malta

Marca nº 00004346/2020/ME/MP
Classes 43

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente TOTAL HOTEL EXPERIENCE GROUP, S.L.U
País de Origem ESPANHA
Residência Avda. de Ansite nº 3, 1º, 35011 Las Palmas, Spain

CLASSE 01: Preparações de controlo para testes, triagem, confirmação e
Atividade Comercial
análise de diagnóstico in vitro; reagentes de diagnóstico e reagentes químiData do pedido 26-03-2020
cos para uso em laboratório ou pesquisa; soluções usadas em conjuntos de Produtos/Serviços CLASSE 43: alojamento temporário, hotéis, hotéis,
análises de diagnóstico, para uso em laboratório ou pesquisa; fitas de análise,
pensões, acomodações para férias e turismo, serviços de
não para fins médicos; conjuntos consistindo em reagentes e ensaios para
hotel, informações sobre alojamento temporário, servianálises sobre a presença de antigénios no sangue, soro humano, plasma,
ços de aconselhamento e reserva, preparação, forneciurina, outros fluidos biológicos, e tecidos; conjuntos de análise para uso em
mento, serviço e restauração de alimentos e bebidas,
laboratório ou pesquisa; preparações de diagnóstico para uso em laboratório
serviços de restaurante.
ou pesquisa; conjuntos de análise de diagnóstico consistindo em reagentes e
ensaios; análises de imunoensaio cromatográfico para uso em laboratório ou
pesquisa; análises imunocromatográficas in vitro para uso em laboratório ou
pesquisa; análises de diagnóstico in vitro para uso em laboratório ou pesquisa; conjuntos de análise de laboratório consistindo em reagentes e ensaios
para análises sobre a presença de antigénios no sangue, soro humano, plasma, urina, outros fluidos biológicos, e tecidos; conjuntos de análise para
detecção de álcool e drogas; dispositivos para testes de drogas e álcool; fitas
Marca nº 00004347/2020/ME/MP
de teste para detecção de álcool e drogas; taças para testes de drogas e álcoClasses 30
ol; painéis para teste de drogas e álcool. CLASSE 05: Conjuntos para análise
Requerente GRUPO SIRO CORPORATIVO, S.L.
de diagnóstico médico; fitas para análise de diagnóstico médico; reagentes
para diagnóstico médico; preparações de diagnóstico para fins médicos;
País de Origem Espanha
preparações de análises para uso médico; análises de diagnóstico para uso
Residência Avenida Burgos nº 29, 34200 Venta de Baños, Palencia,
médico; ensaios para diagnóstico médico; soluções usadas em conjuntos para
Spain
análises de diagnóstico médico; cartuchos contendo reagentes para uso em
análises de diagnóstico médico; cartuchos contendo reagentes para diagnóstiAtividade Industrial e Comercial
co médico; cartuchos para análises contendo reagentes químicos para análiData do pedido 31-03-2020
ses médicas de diagnóstico in vitro; reagentes médicos contidos em um cartucho para uso em diagnóstico médico; análises de diagnósticos médicos in Produtos/Serviços CLASSE 30: BISCOITOS [bolinhos], biscoitos salgados, cereais, barras de cereais; massa.
vitro; ensaios de diagnóstico médico in vitro; conjuntos de análise de diagnóstico médico in vitro; fitas para análise de diagnóstico médico in vitro;
reagentes para diagnóstico médico in vitro; análises de diagnósticos médicos
para detecção, diagnóstico, triagem e confirmação de doenças; conjuntos
médicos consistindo em reagentes e ensaios para análises sobre a presença
de antigénios no sangue, soro humano, plasma, urina, outros fluidos biológicos, e tecidos; análises de imunoensaio cromatográfico para uso médico;
análises imunocromatográficas in vitro para uso médico; conjuntos de análise para detecção de álcool e drogas; dispositivos para testes de drogas e
álcool; fitas de teste para detecção e álcool e drogas; taças para testes de
drogas e álcool; painéis para teste de drogas e álcool.
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Marca nº 00004348/2020/ME/MP&S
Classes 12; 35 e 37

Requerente Midas International, LLC
País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 4300 TBC Way, Palm Beach Gardens, Florida 33410,
United States of America
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 15-04-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 12: Veículos; dispositivos de locomoção terrestres, aéreos ou aquáticos, nomeadamente veículos automóveis, veículos utilitários, veículos industriais, veículos automóveis de turismo ou utilitários, camiões, carrinhas, reboques, veículos eléctricos, bicicletas, scooters, bicicletas eléctricas, scooters
eléctricas ou a gás, motociclos, motorizadas, scooters; peças e acessórios incluídos nesta classe, para veículos terrestres, motores e máquinas utilizados nos
mesmos, nomeadamente acoplamentos para veículos terrestres, amortecedores, suspensões, protecção antiderrapante para pneus para veículos terrestres,
dispositivos anti-reflexo, apoios de cabeça para assentos para veículos terrestres, dispositivos anti-furto, dispositivos de alarme para veículos terrestres;
cobertura para motor eléctrico, carroçarias de automóveis, correntes para automóveis, chassis de automóveis, dispositivos indicadores direccionais para
automóveis, pára-choques para automóveis, válvulas para pneus recauchutados para automóveis, volantes para automóveis, alarmes anti-roubo para veículos terrestres, alarmes de reserva para veículos, pneus para automóveis e camiões, bandas de rodagem para pneus recauchutados de automóveis e camiões,
conjuntos de recauchutagem, cilindros principais para automóveis, porta- bagagens, para veículos, tubos com ranhuras internas para rodas de veículos,
barras de torção para veículos, dispositivos de transmissão para veículos terrestres e seus componentes, capôs de veículos, motores para veículos terrestres,
anilhas de borracha adesivas para reparação de câmaras de ar, conjuntos de reparação de câmaras de ar, chassis de veículos, correntes de controlo para
veículos terrestres, conversores para veículos terrestres, equipamento de redução para veículos terrestres, motores eléctricos para veículos terrestres, dispositivos de embraiagem para veículos terrestres, equipamento para veículos terrestres, compensadores, triângulos de suspensão para rodas de veículos, barras
de controlo da direcção, juntas de suspensão e axiais para rodas de veículos, direcções mecânicas para veículos, braços de suspensão para veículos, almofadas de ar para veículos, colunas de direcção mecânica, dispositivos de direcção mecânica, válvulas dos pneus para veículos recauchutados, válvulas para
pneus de veículos, válvulas da câmara de ar, travões para veículos, calços de travões, segmentos de travões para veículos terrestres, guarnições de travões e
meias-guarnições aparafusadas para veículos, placas dos travões, discos dos travões, pedais; dispositivos de assistência à travagem, circuitos hidráulicos
para veículos, coberturas para assentos de veículos, dispositivos indicadores de mudança de direcção para veículos, cubos de roda para veículos, párabrisas, pneus, pisos para recauchutagem de pneus, pneus recauchutados, grampos para pneus, bombas de ar, dispositivos de propulsão para veículos terrestres, reboques para veículos, suspensões para veículos; espelhos retrovisores, rodas para veículos, embraiagens de utilização única para veículos terrestres,
cintos de segurança para assentos de veículos, dispositivos de transmissão para veículos terrestres e automóveis, rodas, tubos de escape, dispositivos de
controlo da poluição, vidros das janelas de veículos, carroçarias e peças da carroçaria para automóveis, guarda-lamas, grelhas, portas para veículos, limpa
pára-brisas, dispositivos limpa pára-brisas, escovas de limpa pára-brisas, braços para limpa pára-brisas, bocal para líquidos de lavagem das janelas dos
veículos, vidros traseiros para veículos, tejadilhos de veículos, mecanismos de controlo das janelas dos veículos, guarda-lamas dianteiros e traseiros para
veículos, porta-luvas para veículos, assentos para veículos, consolas, peças de borracha, caixas de velocidades para veículos, coberturas de protecção para
assentos de veículos, persianas para janelas de veículos; reservatórios de combustível para veículos, baterias. CLASSE 35: Publicidade; gestão comercial
de empresas; administração comercial; trabalho de escritório; serviços de aluguer, espaços publicitários para tempo publicitário para todos os métodos de
comunicação, publicidade por correspondência, difusão e distribuição de publicidade, reprodução de documentos publicitários, serviços de aluguer de espaços publicitários, actualização de documentos de comercialização, distribuição de anúncios publicitários, serviços de preparação de planos de comunicação
social (publicidade), comunicação, distribuição de informação de comercialização e/ou publicidade através de rádio, televisão, meios electrónicos, nomeadamente comunicação através da rede informática global; organização de feiras e exposições para publicidade, assuntos comerciais para fins publicitários e
comerciais, serviços de demonstração de produtos, serviços de promoção de vendas de terceiros; administração comercial; assistência à gestão comercial;
estimativas em questões comerciais, assistência a empresas industriais ou comerciais na condução dos seus negócios, nomeadamente consulta sobre organização e gestão comercial, serviços de elaboração de estimativas e estimativas em linha em matéria comercial; serviços especializados para eficiência comercial; apoio e assistência a terceiros para procedimentos de obtenção do registo de um veículo ou de um cartão de matrícula de veículo (serviços administrativos); consultoria sobre comercialização, consultoria de informação e comercialização aos consumidores, serviço de comparação de preços, estimativas em linha, simulação em linha dos serviços de veículos necessários, preparação de serviços de simulação, serviços de encaminhamento, serviços de
consultoria de encaminhamento, elos patrocinados, promoção de marcas e comercialização, serviços de contabilidade, serviços de gestão de dívidas para
franqueados, estabelecimento de previsões económicas; consultoria de gestão comercial, informação comercial, assistência de comercialização; investigações comerciais, pesquisa comercial, perícia comercial; recolha e sistematização de dados em um ficheiro central, pesquisa de informação em ficheiros
informáticos para terceiros; serviços prestados por um franqueador, nomeadamente ajuda e assistência no funcionamento, organização ou gestão de uma
empresa de comercialização, organização de campanhas publicitárias para franqueados ou licenciados, serviços de franquia para o funcionamento de uma
oficina de manutenção e reparação de todos os veículos terrestres, motorizados ou não, vendas de serviços associados à mobilidade, e vendas de produtos
associados a estas actividades; serviços de franquia, nomeadamente apoio comercial aos franquiados para operar uma oficina de reparação e manutenção
automóvel, tais como assistência com planos, padrões de operação, métodos de serviço ao cliente e semelhantes para centros de manutenção e reparação de
veículos; serviços de programa de fidelidade; organização de operações promocionais para estabelecer fidelidade de clientes; serviços de venda a retalho ou
em linha de veículos, dispositivos de locomoção terrestre, aérea ou aquática, peças e acessórios para veículos automóveis, respectivos motores a combustão
e motores eléctricos, equipamento e instrumentos científicos (excepto para uso médico), aparelhos e equipamento de medição, sinalização, controlo
(inspecção), computadores, software; todos os serviços supracitados relacionados com centros de manutenção e reparação de veículos e veículos automóveis, produtos e serviços para veículos automóveis e veículos e reparação de veículos automóveis e veículos; assistência no registo de veículos. CLASSE
37: Serviços de manutenção, instalação e reparação de veículos; reparação, ajuste e instalação de componentes de sistemas de escape; reparação, ajuste e
instalação de componentes de sistemas de travagem; reparação, ajuste e instalação de amortecedores, sistemas e chapas de direcção e suspensão; reparação,
ajuste e instalação de baterias para automóveis, cablagem, geradores e alternadores; reparação, ajuste e instalação de válvulas e sistemas de recirculação de
gases; serviços de montagem, equilibragem e reparação de pneus pneumáticos; enchimento de pneus pneumáticos, reparação de guarda-lamas, carroçarias
de automóveis; reparação, ajuste e instalação de sistemas de ar condicionado; serviços de drenagem e lubrificação.
Reivindicação de Cores: Amar elo; Br anco; Pr eto; Cinzento e Pr ateado
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Marca nº 00004349/2020/ME/MS
Classes 37

Marca nº 00004350/2020/ME/MP
Classes 32

Requerente Kia Motors Corporation

Requerente Reign Beverage Company LLC

País de Origem Coreia do Sul
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, seoul, Republic of Korea

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, Califórnia 90063
- Estados Unidos da América

Atividade Comercial
Data do pedido 20-05-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20-05-2020

CLASSE 37: Serviços de garagem para a manutenção e reparação de veículos automóveis; instalação, manutenção e reparação de baterias e acumulado- Produtos/Serviços CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas, incluindo bebidas
res; recarga de baterias e acumuladores; lavagem; carga de baterias de veícugasosas e bebidas energéticas; xaropes, concentrados,
los; desinfecção de veículos; mudança de baterias de veículos; serviços de
pós e preparações para bebidas, incluindo bebidas gasoreparação de veículos; abastecimento de hidrogénio gasoso para veículos;
sas e energéticas; cerveja.
reparação ou manutenção de peças de automóveis; limpeza e lavagem de
automóveis; fornecimento de informações relativas à reparação ou manutenção de automóveis; manutenção e reparação de veículos automóveis; afinação de veículos automóveis; reparação de peças, equipamento e acessórios de
automóveis; manutenção de instalações eléctricas; gestão de baterias; reparação de dispositivos de travagem; manutenção de veículos; aluguer de equipaMarca nº 00004352/2020/ME/MP&S
mento de limpeza.
Classes 09; 36 e 42

ANTCHAIN

Requerente ADVANCED NEW TECHNOLOGIES CO., LTD
País de Origem ILHAS CAIMÃO
Residência Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George
Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

Marca nº 00004351/2020/ME/MS
Classes 35 e 42

Atividade Comercial
Data do pedido 02-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente APCER - ASSOCIACAO PORTUGUESA DE CERTI- CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medição, de sinalizaFICACAO
ção, de controlo (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controPaís de Origem Portugal
Residência Edifício de Serviços da Exponor, 2º- Andar, Rua Dr. lar eletricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou imaAntónio Macedo, Leça da Palmeira, 4450-617 MATO- gens; suporte de registo magnético, discos de gravação; mecanismos para
aparelhos acionados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular,
SINHOS, Portugal
equipamento de processamento de dados e computadores; softwares de computador; programas de computador; softwares de computador na forma de
Atividade Comercial
uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicações de softData do pedido 25-05-2020
ware para uso com dispositivos móveis; softwares para processamento de
pagamentos eletrónicos de e para terceiros; softwares de computador e apliProdutos/Serviços Abaixo Listado
cações de software usados em relação a serviços financeiros, transações financeiras, comércio eletrónico, pagamentos eletrónicos, câmbio de moeda
CLASSE 35: assistência na direção de negócios; consultadoria em organiza- estrangeira, serviços de comércio e corretagem e serviços de consultoria de
ção e direção de negócios; compilação de estatísticas; serviços de peritagens investimentos; softwares de autenticação; softwares de computador e aplicaem negócios comerciais; serviços de assessores para a direção de negócios”. ções de softwares de (para download); softwares de envio de mensagens
CLASSE 42: certificação (controle de qualidade); controlo de qualidade; instantâneas; softwares de partilha de arquivos; softwares de comunicações
serviços de testes de conformidade; ensaio, análise e avaliação dos produtos para troca eletrónica de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de
e serviços de outros para efeitos de certificação; engenharia; serviços de redes de computador, móveis, sem fios de telecomunicação; softwares de
computador para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto;
aluguer de tempo de acesso a um computador.
softwares de computador para download para facilitar a transmissão eletrónica de informações, dados, documentos, voz, e imagens pela Internet; softwares
de computador para download que permitem que utilizadores participem em reuniões e aulas na web, com acesso a dados, documentos, imagens e aplicações
de software através de um navegador da web; softwares de computador para download para aceder, visualizar e controlar computadores remotos e redes de
computadores; softwares de computação em nuvem para download; softwares na nuvem para download; softwares de computador para rastrear e avaliar o
comportamento do cliente e pessoal em relação a decisões de compra; aplicação de software de computador para uso em relação a conservação ambiental,
mudança climática e compensação de carbono; publicações eletrónicas online (para download da Internet ou de uma rede de computadores ou um banco de
dados de computador); publicações eletrónicas para download na natureza de revistas, artigos, brochuras, folhetos, folhas de dados, materiais de informações, materiais de instrução no campo de negócios, comércio eletrónico, tecnologia da informação, computação em nuvem, telecomunicações, a Internet,
treinamento em negócios e comércio eletrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; periféricos de computador; notebooks [computadores];
laptops; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes pessoais digitais; leitores portáteis de média; telefones móveis; smartphones; câmeras
digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de trabalho de computadores; servidores de computadores; hardwares para redes de computador e telecomunicações; adaptadores, comutadores, routers e núcleos de rede de computador; Dispositivos e cartões de comunicação e modems com fios e sem fios;
bases para laptops, bolsas para computadores aparelhos para extinguir fogo; hardwares e firmwares de computador; sistema de navegação de automóveis;
discos compactos; música digital (para download na Internet); aparelhos de telecomunicações; tapetes para rato; aparelhos de telefone móvel; acessórios
para telefone móvel; jogos, imagens, imagens em movimento, filmes e música para download; Sistemas de alarme; câmeras de segurança; unidades de difusão de televisão e rádio móveis; equipamentos de difusão de televisão; câmeras; câmeras de vídeo; fones de ouvido; fones de ouvido intra-auriculares; altifalantes; aparelhos e equipamentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS); softwares e programas de computador, eletrónicos e jogos de vídeo
(inclusive softwares para download na Internet); visores de cristal líquido para telecomunicações e equipamentos eletrónicos; descodificador; controlo remoto; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; placas eletrónicas; cartões bancários codificados ou magnéticos de crédito, débito, portamoedas, cobrança, telefónicos e de identificação; caixas automáticos, fornecedores de dinheiro; leitores de livros digitais [e-readers]; cartuchos vazios para
impressoras e fotocopiadoras; intercomunicadores para bebés eletrónicos; intercomunicadores para bebés eletrónicos com vídeo; para-sol [parte de câmara
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fotográfica]; tablets; cartões [chaves de acesso] codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; computadores vestíveis,
smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicação, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; computadores vestíveis,
smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de
telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos para facilitar
transações de pagamento por meios eletrónicos e para permitir que clientes acedam a informações bancárias e financeiras e realizem negócios bancários;
computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos com a capacidade de fornecer acesso a redes de comunicações sem fios, redes de telecomunicações e à Internet; aplicações móveis para download
para uso com computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação
eletrónica digital; softwares de aplicação de computador para uso com computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador,
rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador,
leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; cartões para pagamento pré-pago, bancários, de crédito, débito, porta-moedas e
identificação codificados ou magnéticos. CLASSE 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; compensação e reconciliação de transações financeiras através de uma rede global de computadores; serviços bancários e serviços financeiros online; serviços de cartão de crédito,
processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e fornecimento de seguros para transações financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por meios eletrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros através da internet; serviços financeiros na natureza de serviços de faturação e pagamento; arranjo e gestão de arrendamentos e locação; locação e arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária; avaliação imobiliária, financiamento imobiliário, investimento imobiliário; serviços de corretagem imobiliária; serviços de agências imobiliárias; serviços de
agências de habitação; serviços de cálculo atuarial; serviços de consultoria e gestão imobiliária; serviços de cobrança de aluguer; aluguer de escritórios
(imóveis); aluguer de apartamentos e andares; fornecimento de informações financeiras através da Internet; serviços de depósito de segurança e emissão de
vouchers de viagem; investimento de capital [finanças]; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; serviços de gestão financeira e de ativos; serviços
financeiros e de seguros; serviços financeiros fornecidos por meio de telecomunicação; serviços de aconselhamento e consultoria financeira; serviços bancários de acesso remoto [online banking]; serviços bancários fornecidos on-line a partir de bancos de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços de cotação de bolsa de valores; corretagem de ações e títulos, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços
de cartão de cobrança e serviços de garantia de cheque; serviços bancários, de conta poupança e de investimento; serviços de compensação financeira; verificação de crédito através de rede de informações de computadores global; serviços de gestão de risco de crédito; serviços de pagamento de contas eletrónico e pagamento de compras eletrónico; serviços de débito e crédito de contas financeiras; serviços bancários eletrónicos; emissão de cartões de valor armazenado, cartões de cobrança e cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informações relacionados com finanças e seguros,
fornecidos online a partir de um banco de dados de computador ou da Internet; agência para recolha de taxas de gás e eletricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de arte; avaliação de joias; avaliação de carros usados; fornecimento de informações tributárias (serviços financeiros); captação de fundos
para beneficência; organização de angariações para beneficência; angariações para beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou processamento de
moedas e notas; aluguer de fornecedores de dinheiro ou caixas automáticos; serviços de pagamento online; captação de financiamento para projetos de
construção; emissão de vouchers; fornecimento de serviços de transferência eletrónica de fundos; serviços de troca monetária, serviços de fornecimento de
dinheiro, fornecimento de tokens e cartões pré-pagos, serviços de transferência de dinheiro, incluindo todos os serviços supracitados fornecidos por meios
eletrónicos; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com a transferência eletrónica de fundos; serviços de transferência de moeda estrangeira; troca de moeda estrangeira; comércio de moedas; negociação de moedas; corretagem de moedas; transações financeiras através de
blockchain; fornecimento de serviços de angariação de fundos para beneficência em relação a compensação de carbono; corretagem de compensação de
carbono; patrocínio financeiro de programas de compensação de carbono; financiamento e investimento em projetos de redução de emissões; investimento
em programas e projetos de compensação de carbono; investimento em fundos de redução de emissões; fornecimento de empréstimos; fornecimento de
empréstimos temporários; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados. CLASSE 42:Serviços tecnológicos e científicos e pesquisa e desenho relacionado com os mesmos, serviços de análise industrial e pesquisa; elaboração e desenvolvimento de hardwares
e softwares de computador; software como serviço (SaaS); encriptação, desencriptação e autenticação de informações, mensagens e dados; fornecimento de
serviços de autenticação de utilizador por meio do uso de hardwares e softwares de tecnologia de autenticação biométricos, de reconhecimento facial, de
autenticação de impressões digitais, de reconhecimento de voz e outros tipos de hardwares e softwares de tecnologia de autenticação para fornecimento de
serviços financeiros, transações de comércio eletrónico, doações, rastreamento de produtos licenciados e envolvimento com fãs; serviços de segurança de
dados; segurança, proteção e restauração de TI; análise de ameaças de segurança de computador para proteção de dados; fornecimento de serviços de segurança para redes de computadores, acesso de computador e transações computadorizadas; certificação (controlo de qualidade) de dados através de
blockchain; autenticação de dados através de blockchain, incluindo todos os serviços supracitados para uso em associação a sistemas de pagamento; serviços de computador em associação a transmissão de informações, dados, documentos e imagens pela Internet; serviços de provedor de serviço de aplicação
(ASP), a saber, hospedagem de aplicações de softwares de computador de terceiros; serviços de provedor de serviço de aplicação (ASP) que fornecem
softwares nos campos de conferências pela web, conferências de áudio, envio de mensagens eletrónicas, colaboração em documentos, conferências de vídeo
e processamento de voz e chamadas; fornecimento de softwares online sem ser para download para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações de
software; serviços de suporte técnico relacionados com softwares de computador e aplicações fornecidas online, por e-mail e por telefone; Serviços de computador, a saber, criação de uma comunidade online para que utilizadores registados participem de discussões, obtenham resposta dos seus pares, formem
comunidades virtuais, participem em redes sociais e troquem documentos; aconselhamento em tecnologia de computadores fornecido para utilizadores da
Internet por meio de uma linha de suporte; serviço de computador relacionado com a criação de índices de informações, sítios e recursos em redes de computadores; fornecimento de mecanismos de pesquisa; elaboração de computadores, computadores do tipo notebook, computadores do tipo laptop, computadores portáteis e computadores de mão; elaboração de assistentes pessoais digitais e leitores de média pessoal; elaboração de telefones móveis e smartphones; elaboração de câmeras digitais; serviços de computador; programação de computador [informática]; serviços de integração de computadores; serviços
de análise de computadores; programação de computadores em relação à defesa contra vírus; serviços de softwares de sistemas de computador; elaboração
[conceção] de software de computador; elaboração de sistemas de computadores; elaboração e desenvolvimento de páginas da web; hospedagem de páginas
da web para terceiros; softwares de hospedagem de aplicações de computador para pesquisa e recuperação de informações de bancos de dados e redes de
computadores; fornecimento de informações técnicas a pedido específico de utilizadores finais por meio de telefone ou rede global de computadores; serviços de consultoria em relação a softwares de computador; serviços de computador relacionados com pesquisa personalizada de bancos de dados de computadores e sítios da web; codificação e descodificação de computadores e sinais eletrónicos; conversão de dados físicos e documentos em formato de média
eletrónica; serviços de teste e avaliação de produtos; serviços arquitetónicos e de design; designs de interiores de prédios, escritórios e apartamentos; serviços de informações de computador; serviços de informações de rede, a saber, fornecimento de informações técnicas relacionadas com computadores e redes
no campo empresarial e comercial eletrónicos; fornecimento de programas de gestão de risco de segurança de computadores; serviços de informações, conhecimento e teste de segurança de computadores; serviços de controlo de qualidade; serviços de computadores relacionados com transações de certificação
de negócios e preparação de relatórios para o efeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para-) computadores, redes eletrónicas e bancos de dados;
serviços de segurança de transmissão de dados e de transações através de serviços de redes de computadores; consultoria no campo de segurança de dados;
consultoria tecnológica sobre segurança de telecomunicações; serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada; fornecimento de informações nos campos de Internet, world wide web e segurança de rede de comunicações computadorizada e a transmissão segura de dados e informações; serviços de consultoria nos campos de Internet, world wide web e serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada, serviços de segurança da
informação; serviços de autenticação para segurança de computadores; autenticação online de assinaturas eletrónicas; backup de dados off site; armazenamento eletrónico de dados; provimento de informação sobre tecnologia e programação de computadores através de um website; serviços de cartografia;
computação em nuvem; serviços de provedor de hospedagem em nuvem; fornecimento de uso temporário de softwares na nuvem sem ser para download e
softwares de computação em nuvem; armazenamento eletrónico de dados; fornecimento de sistemas de computador virtual e ambientes de computador
virtual através de computação em nuvem; aluguer de software de entretenimento; pesquisas técnicas no campo de compensação de carbono; fornecimento
de informação, aconselhamento e consultoria em relação a compensação de carbono e proteção ambiental; fornecimento de informações tecnológicas sobre
inovações verdes e ambientalmente conscientes; serviços de teste, avaliação e monitorização ambiental; pesquisa nos campos de proteção e conservação
ambiental; pesquisa e fornecimento de informações científicas no campo das alterações climáticas; serviços de consultoria científica e industrial relacionada
com combustíveis, emissões de combustível e dióxido de carbono e questões ambientais; serviços científicos e tecnológicos relacionados com recomendação de cursos de ação para reduzir emissão de dióxido de carbono de forma económica; serviços científicos e tecnológicos relacionados com a gestão de
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programas de compensação de carbono; serviços de pesquisa, gestão e proteção ambiental; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.

Marca nº 00004353/2020/ME/MP&S
Classes 07; 09; 11; 37 e 42
Requerente Trane Technologies plc
País de Origem Irlanda
Residência 170/175 Lakeview Drive, Airside Business Park,
Swords, Co. Dublin, Ireland
Atividade Comercial
Data do pedido 02-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 07: Geradores, nomeadamente, geradores eléctricos, geradores eléctricos de reserva automáticos, geradores de energia a gás, geradores de energia
a diesel, geradores de energia de emergência, geradores eléctricos portáteis, geradores de corrente; unidades geradoras eléctricas alimentadas por motores de
combustão interna; geradores de electricidade; dínamos; geradores eléctricos; compressores e comandos de refrigeração e respectivas peças, peças para todos os produtos supracitados. CLASSE 09: Sistemas de climatização consistindo em termóstatos digitais, ar condicionado, dispositivos de controlo de aquecimento, ventilação e secagem; termóstatos; condensadores eléctricos; aplicações móveis descarregáveis para controlo climático, filtragem e purificação da
água e sistemas de purificação do ar; sistema informático de automatização de edifícios para monitorização, controlo e comunicação da utilização e estado
da iluminação, consumo de energia, sistemas de segurança e equipamento de aquecimento, arrefecimento e ventilação, incluindo um tubo catódico computacional (CRT), programas operacionais informáticos, teclado, impressora, sensores e monitores de área de zonas de edifícios, subcomputadores na natureza
de computadores portáteis, computadores de nível de placa e controladores de energia associados com os mesmos; controladores mecânicos, pneumáticos,
eléctricos e electrónicos para equipamento de aquecimento, arrefecimento e ventilação; hardware e software informático de automatização de edifícios para
integrar sistemas de edifícios múltiplos numa plataforma centralizada; software de integração e gestão de edifícios concebido para aplicações em edifícios de
grandes dimensões ou em múltiplos edifícios abrangidos por uma pasta; software para utilização na gestão e análise das exigências de sistema de energia
para gestão de energia; comutadores de transferência de energia para comutação automática entre uma fonte de energia primária e uma fonte de energia de
reserva; controlos eléctricos e electrónicos para controlo da carga em sistemas de refrigeração; baterias de armazenamento de energia eléctrica; e respectivas
peças na classe 9. CLASSE 11: Unidades de AVAC; esquentadores; filtros de ar electrostáticos para ar condicionado e para uso doméstico; máquinas e instalações frigoríficas; aquecedores eléctricos para uso comercial; aquecedores de imersão; aquecedores eléctricos portáteis; refrigeradores de sopro para preparação e armazenamento comercial de alimentos; equipamento de refrigeração, nomeadamente unidades de refrigeração de alimentos e bebidas; instalações
para ar condicionado; manipuladores de ar; humidificadores; desumidificadores; ventiladores de recuperação de energia e calor; ventiladores de exaustão,
todos estes para arrefecimento, aquecimento e ventilação de edifícios domésticos, comerciais e industriais e para utilização em processos industriais; difusores para aquecimento e ar condicionado; unidades de limpeza do ar; condensadores barométricos para vapores de condensação por contacto com líquidos;
evaporadores de refrigeração; dispositivo externo de filtragem e absorção de águas de porão e balastro para utilização numa zona de contenção local para
remoção de óleo e outros contaminantes do efluente; condensadores de gás, com excepção de partes de máquinas; condensadores de refrigeradores; serpentinas como partes de instalações de destilação, aquecimento ou arrefecimento; ventoinhas para aparelhos de ar condicionado; ventoinhas eléctricas; ventiladores de ar quente; fornos; aparelhos de ar condicionado; bombas de calor; permutadores de calor, excepto partes de máquinas, serpentinas como partes de
destilação; aparelhos e máquinas de purificação do ar; unidades de filtragem e depuração da água e respectivos cartuchos e filtros de substituição; instalações de depuração da água e respectivas partes para todos os produtos supracitados; caldeiras (não para máquinas); queimadores (excepto queimadores de
perfume); aquecedores e refrigeradores de fluidos, de ar e de água para todos os usos domésticos, comerciais e industriais; aparelhos, filtros, difusores, misturadores e convectores para indutores de ar; dispositivos terminais de ar; aparelhos de volume de ar variável; condensadores de refrigeração; evaporadores;
extractores [ventilação ou ar condicionado]; unidades de condensação; aparelhos ventilo-convectores; ventoinhas e ventiladores; aparelhos de ar condicionado e permutadores de calor para utilização na transferência de calor em usos industriais e comerciais; peças, instalações e aparelhos, todos estes de refrigeração, ventilação; aparelhos evaporadores; queimadores de gás, óleo e combustível sintético; filtros de ar electrostáticos; acessórios e comandos para todos os
produtos supracitados. CLASSE 37: Instalação, reparação e manutenção de equipamento de produção de energia, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar condicionado e refrigeração, purificação do ar e sistemas de de filtração e purificação da água; consultoria técnica relacionada com a concepção e
instalação de equipamento de produção de energia, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar condicionado e refrigeração, purificação do ar e sistemas de filtração e purificação da água; aluguer de ferramentas para a reparação de equipamento de aquecimento e ar condicionado. CLASSE 42:Serviços de
consultoria no domínio da produção de energia eléctrica, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar condicionado, purificação do ar, filtração e purificação da água e requisitos de sistemas de refrigeração; concepção, desenvolvimento e serviços de consultoria associados aos mesmos no domínio da produção de energia eléctrica, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, equipamento de ar condicionado e refrigeração, purificação do ar e sistemas de
filtração e purificação da água, e requisitos de sistemas de refrigeração.
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido irlandês nº 2019/02159 de 05/12/2019.

Marca nº 00004355/2020/ME/MP
Classes 12
Requerente Trinagle Tyre Co., Ltd,
País de Origem China
Residência No. 56 Qingdao Middle Road, Weihai, Shandong, P.R.,
China

Marca nº 00004354/2020/MN/MP
Classes 03 e 21
Requerente EuroCash - Comercio e Serviço Lda

Atividade Comercial
Data do pedido 12-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo - Nossa senhora da Graça, Cidade da Praia,
CLASSE 12: Câmaras-de-ar para pneus pneumáticos; pneus para jantes de
Cabo Verde
veículos; lonas para pneus pneumáticos; bandas de rodagens para recauchutaAtividade Comercial
gem de pneus; pneus pneumáticos; pneus para automóveis; pneus sólidos
Data do pedido 12-06-2020
para rodas de veículos; pneus para aviões; enchimento de espuma dentro dos
Produtos/Serviços Abaixo Listado
pneus; picos para pneus; remendos adesivos em borracha para a reparação de
câmaras-de-ar, rodas para veículos; rodas para automóveis; dispositivos antiCLASSE 03: Preparações para branquear e outras substancias para lava- derrapantes para pneus de veículos, nomeadamente correntes e picos antidergem; preparações para limpar. CLASSE 21: Utensílios e recipientes para rapantes.
casa ou para a cozinha; pentes e esponjas, escovas (com exceção de pincéis), material para fabricação de escovas; material de limpeza.
Reivindica-se as cores: Ver melho, Br anco e azul
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WURTH
Marca nº 00004356/2020/ME/MP
Classes 01; 03; 04; 06; 07; 08; 09 e 20
Requerente Würth International AG
País de Origem Suíça
Residência Aspermonstrasse 1, 7000 Chur, Suíça

Marca nº 00004357/2020/ME/MP
Classes 34

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 24-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente Nicoventures Holdings Limited

CLASSE 01: Produtos químicos destinados à indústria, ciência e fotografia,
agricultura, horticultura e silvicultura; resinas sintéticas em estado bruto;
preparações fertilizantes; composições extintoras; preparações para têmpera e
soldadura de metais; substâncias químicas para a conservação de alimentos;
matérias tanantes; matérias adesivas para uso na indústria. CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações
para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; todos os produtos mencionados apenas para uso industrial. CLASSE 04: Óleos e gorduras industriais;
óleos para motores; lubrificantes; compostos para o controlo do pó/poeira;
combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação;
velas e pavios para iluminação. CLASSE 06: Metais comuns e suas ligas;
materiais metálicos para construção; construções transportáveis metálicas;
materiais metálicos para vias férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos;
ferragens metálicas e quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; cofresfortes [metálicos ou não metálicos]; produtos metálicos não incluídos noutras
classes; minerais metálicos. CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas;
motores, não sendo para veículos terrestres; acoplamentos e dispositivos de
transmissão (excepto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas, não
sendo manuais; incubadoras de ovos. CLASSE 08: Ferramentas e instrumentos manuais (operados manualmente); cutelaria; garfos e colheres; armas
brancas; lâminas. CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de
medida, de sinalização, de inspecção, de socorro (salvamento) e de ensino;
aparelhos e instrumentos para condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação e controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a
transmissão e reprodução do som e de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; aparelhos de venda automática e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadores, máquinas de calcular, aparelhos de processamento de dados e computadores; extintores; carregadores de
baterias; luvas de protecção; óculos [óptica]. CLASSE 20: Móveis, espelhos,
molduras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana,
junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola,
espuma do mar, sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas.

País de Origem Reino Unido
Residência Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA,
United Kingdom
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-05-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em rama ou fabricado; produtos de tabaco;
sucedâneos do tabaco (não destinados a fins medicinais); charutos; cigarrilhas; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros; tubos
para cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar cigarros;
máquinas manuais para injecção de tabaco em tubos de papel; cigarros electrónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos; dispositivos e peças
para dispositivos de aquecimento de tabaco; sucedâneos do tabaco para fins
de inalação; cigarros contendo sucedâneos do tabaco; cigarreiras; caixas para
cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus sem tabaco; rapé sem
tabaco; sacos de nicotina para uso oral sem tabaco (não destinados a uso
médico).

Marca nº 00004359/2020/MN/MP
Classes 20
Requerente JOCELINA FREIRE LOPES FERREIRA
País de Origem CABO VERDE
Residência Ponta d´Agua, Praia - Santiago
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-06-2020

RUMION
Marca nº 00004358/2020/ME/MP
Classes 12
Requerente TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)

Produtos/Serviços CLASSE 20: Tubo PVC, Madeira, Acrílico, vidro

País de Origem JAPÃO
Residência 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09-04-2020
Produtos/Serviços CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para
estes.

Marca nº 00004360/2020/ME/MS
Classes 43
Requerente TOTAL HOTEL EXPERIENCE GROUP, S.L.U
País de Origem ESPANHA
Residência Avda. de Ansite nº 3,1º , 35011 Las Palmas, Spain.
Atividade Comercial
Data do pedido 26-03-2020
Produtos/Serviços CLASSE 43: alojamento temporário, hotéis, hotéis,
pensões, acomodações para férias e turismo, serviços de
hotel, informações sobre alojamento temporário, serviços de aconselhamento e reserva, preparação, fornecimento, serviço e restauração de alimentos e bebidas,
serviços de restaurante.
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Marca nº 00004362/2020/ME/MS
Classes 35
Requerente Kia Motors Corporation

Marca nº 00004361/2020/ME/MP
Classes 34
Requerente SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO.,LTD.

País de Origem COREIA DO SUL
Residência 12, Heolleung-ro, Seocho-Gu, Seul, Republic of Korea

País de Origem CHINA
Residência Room 101, Building 69, Liantang Industrial Zone,
Tangwei Community, Fenghuang Street, Guangming
New District Shenzhen CHINA 518000

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 20-05-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19-03-2020

Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 35: Leilões; publicidade; serviços de secretariado; funções de escritório; fornecimento de informações comerciais e de comercialização; organização de exposições para fins comerciais/promocionais e publicitários; demonstração de produtos; serviços de agência de importação-exportação; serviços de venda por grosso para automóveis; serviços de revenda para automóveis; serviços de revenda de peças e acessórios para automóveis; serviços de
venda por grosso de peças e acessórios para automóveis; aluguer de máquinas
de venda automática; serviços de intermediação comercial relacionados com
encomendas por correio por telecomunicações; organização de assinaturas de
meios de informação; compilação de informação em bases de dados informáticas; serviços de revenda de automóveis usados; serviços de venda por grosso de automóveis usados; fornecimento de informação sobre emprego; promoção de vendas para terceiros.

Produtos/Serviços CLASSE 34: Cigarros contendo sucedâneos do tabaco
não para uso medicinal; Cigarros eletrónicos; Boquilhas
para cigarros; Caixas para charutos; Pontas de boquilhas para cigarros; Raspadores para cachimbos; Cigarreiras; Cigarrilhas; Cachimbos; Charutos.

DETERMINE

Marca nº 00004363/2020/ME/MP
Classes 01, 05
Requerente Abbott Rapid Diagnostics International Subsidiary
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido Sul
Unlimited Company
Coreano, de 26/11/2019, com o n.º 40-2019-0182798
País de Origem IRLANDA
Residência 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 26-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 01: Testagem de reagentes para utilização em análise médicolegal; preparações de controlo para testes de diagnóstico in vitro, triagem,
confirmação e análise; reagentes de diagnóstico e reagentes químicos, para
utilização em laboratório ou em investigação; soluções utilizadas em kits de
teste de diagnóstico, para utilização em laboratório ou em investigação; kits
de teste de diagnóstico para utilização em laboratório; preparações de diagnóstico para utilização em laboratório; kits de teste de diagnóstico contendo
reagentes e ensaios. CLASSE 05: Reagentes de diagnóstico médico; preparações de teste para utilização médica; testes de diagnóstico para utilização
médica; dispositivos que contêm reagentes para utilização em testes de diagnóstico médico; tiras de teste contendo reagentes de diagnóstico médico;
dispositivos de teste contendo reagentes químicos para testes médicos de
diagnóstico in vitro; kits de teste de diagnóstico médico; reagentes químicos
utilizados para diagnóstico e análise médicos.

Marca nº 00004364/2020/MN/MS
Classes 35; 37; 41 e 45
Requerente GUIA DE SERVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL
LDA.
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua 13 de Janeiro, Achada Santo Antónia, ao lado da
Esquerda de Policia
Atividade Comercial
Data do pedido 08-07-2020
Produtos/Serviços Abaixo listado
CLASSE 35: Organização de eventos; Cedência de pessoal; CLASSE 37:
Limpeza; CLASSE 41: Formação; CLASSE 45: Vigilância e segurança.

Marca nº 00004366/2020/ME/MP&S
Classes 12; 35 e 37
Requerente Great Wall Motor Company Limited

Reivindicação de Cores: Azul-escuro, azul claro, branco, vermelho e amarelo.

País de Origem China
Residência 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING,
HEBEI 071000, China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-07-2020
CLASSE 12: Veículos para locomoção por terra, por ar, por água e sobre
carris; Automóveis; Carros; Autocaravanas; Veículos elétricos; Motores para
veículos terrestres; Caixas de velocidade para veículos terrestres; Carroçarias
para automóveis; Chassis para automóveis; Rodas para automóveis; Pneus
para automóveis; Estofos para veículos; Air bags insufláveis [dispositivos de
segurança para automóveis]; Para-choques para automóveis; Rodas livres
para veículos terrestres; Embraiagens para veículos terrestres; Travões para
veículos; Capots para motores de veículos; Para-brisas; Espelhos retrovisores;
Amortecedores para automóveis; Portas para veículos; Bombas para pneus de
bicicletas; Carrinhos de carga manuais; Estojos para a reparação de câmarasde-ar; Automóveis sem condutor [veículos autónomos]. CLASSE 35:

Serviços de agências de importação-exportação; Promoção de vendas
[prestada a terceiros]; Serviços de fornecimento para terceiros [compra de
produtos e serviços para outras empresas]; Marketing; Publicidade; Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de
produtos e serviços; Consultadoria em organização e direção de negócios
comerciais; Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins
de venda a retalho. CLASSE 37: Estações de serviço [abastecimento de combustível e manutenção]; Conservação e reparação de automóveis; Manutenção de veículos; Tratamento preventivo contra a ferrugem para veículos;
Serviços de reparação de veículos em caso de avaria; Lubrificação de veículos; Limpeza de veículos; Lavagem de veículos; Polimento de veículos; Trabalhos de envernizamento; Tratamento contra a ferrugem; Recauchutagem de
pneus; Vulcanização de pneus [reparação]; Calibragem de pneus; Instalação,
conservação e reparação de máquinas.
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Marca nº 00004368/2020/ME/MP
Classes 30

Marca nº 00004367/2020/ME/MS
Classes 41
Requerente DEICILENE GOMES DE PINA GONÇALVES

Requerente CUETARA, S.L

País de Origem Cabo Verde
Residência Terra Branca, Cidade da Praia, Ilha de santiago Cabo
Verde

País de Origem Espanha
Residência Avda. Hermanos Gomez Cuetara Num. 1, 28590 Villarejo de Salvanes, Madrid, Espanha

Atividade Comercial
Data do pedido 17-07-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-07-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços CLASSE 41: Educação, Formação e Divertimento.

CLASSE 30: Bolachas, nomeadamente bolachas recheadas, em particular
bolachas com recheio de chocolate e cereais.
Reivindicação de cores: Castanho, azul e br anco.

Marca nº 00004369/2020/MN/MP
Classes 31
Marca nº 00004370/2020/MEMP&S
Classes 7, 9, 11, 37 e 42

Requerente AGROZ, Comércio, S.A.
País de Origem Cabo Verde
Residência Prédio da ordem dos advogados, Palmarejo, Praia

Requerente Trane Technologies plc

País de Origem Irlanda
Residência 170/175 Lakeview Drive, Airside Business Park,
Swords, Co. Dublin, Ireland

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-05-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 02-06-2020
Classe 31: Produtos agrícolas, hortaliças, florestais e grãos, não compreendi- Produtos/Serviços Abaixo Listado
dos noutras classes; animais vivos, frutas e legumes frescos; sementes, planClasse 7 - Geradores, nomeadamente, geradores eléctricos, geradores eléctritas e flores naturais; alimentos para animais; malte.
cos de reserva automáticos, geradores de energia a gás, geradores de energia
Reivindicação das cores: Pantone 7737C; Pantone355; Pantone 7552C; a diesel, geradores de energia de emergência, geradores eléctricos portáteis,
geradores de corrente; unidades geradoras eléctricas alimentadas por motores
Pantone 312C; BlackC.
de combustão interna; geradores de electricidade; dínamos; geradores
eléctricos; compressores e comandos de refrigeração e respectivas peças, peças para todos os produtos supracitados. Classe 9 - Sistemas de climatização consistindo em termóstatos digitais, ar condicionado, dispositivos de controlo de aquecimento, ventilação e secagem; termóstatos; condensadores eléctricos; aplicações móveis descarregáveis para controlo climático, filtragem e purificação da água e sistemas de purificação do ar; sistema informático de automatização
de edifícios para monitorização, controlo e comunicação da utilização e estado da iluminação, consumo de energia, sistemas de segurança e equipamento de
aquecimento, arrefecimento e ventilação, incluindo um tubo catódico computacional (CRT), programas operacionais informáticos, teclado, impressora, sensores e monitores de área de zonas de edifícios, subcomputadores na natureza de computadores portáteis, computadores de nível de placa e controladores de
energia associados com os mesmos; controladores mecânicos, pneumáticos, eléctricos e electrónicos para equipamento de aquecimento, arrefecimento e ventilação; hardware e software informático de automatização de edifícios para integrar sistemas de edifícios múltiplos numa plataforma centralizada; software de
integração e gestão de edifícios concebido para aplicações em edifícios de grandes dimensões ou em múltiplos edifícios abrangidos por uma pasta; software
para utilização na gestão e análise das exigências de sistema de energia para gestão de energia; comutadores de transferência de energia para comutação automática entre uma fonte de energia primária e uma fonte de energia de reserva; controlos eléctricos e electrónicos para controlo da carga em sistemas de refrigeração; baterias de armazenamento de energia eléctrica; e respectivas peças na classe 9. Classe 11 - Unidades de AVAC; esquentadores; filtros de ar electrostáticos para ar condicionado e para uso doméstico; máquinas e instalações frigoríficas; aquecedores eléctricos para uso comercial; aquecedores de imersão;
aquecedores eléctricos portáteis; refrigeradores de sopro para preparação e armazenamento comercial de alimentos; equipamento de refrigeração, nomeadamente unidades de refrigeração de alimentos e bebidas; instalações para ar condicionado; manipuladores de ar; humidificadores; desumidificadores; ventiladores de recuperação de energia e calor; ventiladores de exaustão, todos estes para arrefecimento, aquecimento e ventilação de edifícios domésticos, comerciais e
industriais e para utilização em processos industriais; difusores para aquecimento e ar condicionado; unidades de limpeza do ar; condensadores barométricos
para vapores de condensação por contacto com líquidos; evaporadores de refrigeração; dispositivo externo de filtragem e absorção de águas de porão e balastro para utilização numa zona de contenção local para remoção de óleo e outros contaminantes do efluente; condensadores de gás, com excepção de partes de
máquinas; condensadores de refrigeradores; serpentinas como partes de instalações de destilação, aquecimento ou arrefecimento; ventoinhas para aparelhos de
ar condicionado; ventoinhas eléctricas; ventiladores de ar quente; fornos; aparelhos de ar condicionado; bombas de calor; permutadores de calor, excepto
partes de máquinas, serpentinas como partes de destilação; aparelhos e máquinas de purificação do ar; unidades de filtragem e depuração da água e respectivos
cartuchos e filtros de substituição; instalações de depuração da água e respectivas partes para todos os produtos supracitados; caldeiras (não para máquinas);
queimadores (excepto queimadores de perfume); aquecedores e refrigeradores de fluidos, de ar e de água para todos os usos domésticos, comerciais e industriais; aparelhos, filtros, difusores, misturadores e convectores para indutores de ar; dispositivos terminais de ar; aparelhos de volume de ar variável; condensadores de refrigeração; evaporadores; extractores [ventilação ou ar condicionado]; unidades de condensação; aparelhos ventilo-convectores; ventoinhas e ventiladores; aparelhos de ar condicionado e permutadores de calor para utilização na transferência de calor em usos industriais e comerciais; peças, instalações e
aparelhos, todos estes de refrigeração, ventilação; aparelhos evaporadores; queimadores de gás, óleo e combustível sintético; filtros de ar electrostáticos; acessórios e comandos para todos os produtos supracitados. Classe 37 - Instalação, reparação e manutenção de equipamento de produção de energia, aquecimento,
aquecimento de água, ventilação, ar condicionado e refrigeração, purificação do ar e sistemas de de filtração e purificação da água; consultoria técnica relacionada com a concepção e instalação de equipamento de produção de energia, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar condicionado e refrigeração
purificação do ar e sistemas de filtração e purificação da água; aluguer de ferramentas para a reparação de equipamento de aquecimento e ar condicionado.
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Classe 42 - Serviços de consultoria no domínio da produção de energia eléctrica, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, ar condicionado, purificação do ar, filtração e purificação da água e requisitos de sistemas de refrigeração; concepção, desenvolvimento e serviços de consultoria associados aos mesmos no domínio da produção de energia eléctrica, aquecimento, aquecimento de água, ventilação, equipamento de ar condicionado e refrigeração, purificação do ar e sistemas de filtração e purificação da água, e requisitos de sistemas de refrigeração.
Reivindica-se a prioridade do pedido Ir landês n.º 2019/02159 de 05/12/2019

CORADINI

ARTIACH

Marca nº 00004372/2020/MN/MP
Classes 30

Marca nº 00004371/2020/ME/MP
Classes 30
Requerente GALLETAS ARTIACH, S.A.

Requerente EUROCASH - COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA.

País de Origem Espanha

País de Origem Cabo Verde
Residência Nossa Sra. da Graça, Praia

Residência Barrio Bengoechea, 20, 48410 Orozko (Biskaia), Espanha

Atividade comercial e industrial
Data do pedido 11-06-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-06-2020

Produtos/Serviços Classe 30: Café; chá; cacau; açúcar; arroz; tapioca; etc.

Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 30: Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz, massas alimentares
e noodles [aletria]; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais;
pão, pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados de leite, sorvetes e outros
gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; levedura, fermento em
pó; sal, temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagre, molhos e outros
condimentos; gelo (água congelada); sanduiches; biscoitos e bolachas; bolachas de cacau; bolachas recheadas com cereais; bolachas recheadas com
cereais e mel; bolachas recheadas com cereais e cacau; cereais; snacks à
base de cereais; barras alimentares à base de cereais; snacks à base de arroz;
bombons [doçaria]; chocolates; waffles [gaufres]; tartes; panquecas
[crepes]; pastelaria variada; bolinhos para acompanhar o chá; ovos de chocolate; cremes de barrar à base de cacau.

Marca nº 00004375/2020/MN/MS
Classes 43
Requerente VICTOR AUGUSTO MONTEIRO PINTO
País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Praia

Atividade Comercial
Data do pedido 22-06-2020

STARIA

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 43: fornecimento de produtos alimentares, eletronicamente ou em
lojas físicas; preparação e fornecimento de refeições para consumo imediato,
em estabelecimentos de venda a retalho e de take away; fornecimento de
12
serviços através de uma plataforma web e aplicações móveis de comércio
HYUNDAY MOTOR COMPANY
eletrónico de alimentos variados e refeições prontas a serem entregues a domicílio; fornecimento de serviços de restauração / coffee break em eventos
Coreia do Sul
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul República da Co- gastronómicos, desportivos, concertos, convenções e exposições; outros serviços de refeições.
reia

Marca nº 00004374/2020/ME/MP
Classes
Requerente
País de Origem
Residência

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 02-06-2020
Produtos/Serviços Classe 12: Automóveis; furgonetas [carrinhas, camionetes]; vagões; veículos elétricos; veículos híbridos

Marca nº 00004377/2020/MN/MS
Classes 41
Requerente Gláucia Aparecida Nogueira
Marca nº 00004376/2020/MN/MS

País de Origem Cabo Verde
Residência Rua ilha do maio, Ed Império II-bloco5-apto. 18 - 4ºD/F,
Cidade da Praia – Cabo verde.

Classes 45
Requerente Milton Nascimento de Sena Paiva

Atividade Comercial
Data do pedido 03-07-2020

País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida cidade Lisboa, Praia

Produtos/Serviços Classe 41: Website, museu, edição de obras em suporte
impresso, sonoro e audiovisual, produção cultural, serviços educativos, consultoria, ensino.

Atividade Comercial
Data do pedido 23-03-2020
Produtos/Serviços Classe 45: Serviço de assessoria jurídica e advocacia.
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PRAIA NEGRA VILLAGE
Marca nº 00004379/2020/MN/MS
Classes 42

Marca nº 00004378/2020MN/MP
Classes 25

Requerente REYES CONSULTING, S.A.

Requerente Verónica Dias Semedo

País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Praia

País de Origem Cabo Verde
Residência Cidadela, Praia

Atividade Comercial

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-05-2020
Produtos/Serviços Classe 25: T-shirts, casacos e chapéus.

Data do pedido 20-03-2020
Produtos/Serviços Classe 42: Serviços de pesquisas e conceção de projetos; projetos relacionados com imobiliária turística.

Marca nº 00004380/2020/MN/MP
Classes 03,30,44
Requerente ROSANA PATRICIA MONTEIRO LIMA
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua Mindelo Unidade Africana nº 23

Marca nº 00004381/2020/ME/MP&S
Classes 12, 35, 37

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 14-02-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente Great Wall Motor Company Limited

Classe 3: Produtos de Cosmética Natural, Artesanal, Fitoterapêuticos e de
origem vulcânica (Geoterapêuticos) Sabões naturais, shampoos naturais,
cremes de corpo rosto é cabelo, mascaras (preparados) de argilas de rosto e
corpo, óleos, sais, scrubes. Classe 30: Chás, blend, thea. Classe 44: Serviços
de terapias naturais, Fitoterapias, Geoterapias de origem vulcânica de Cabo
Verde.
Reivindicação das cores: Castanho ter r a, br anco e azul

VECTRON
Marca nº 00004382/2020/ME/MP
Classes 05
Requerente MITSUI CHEMICALS AGRO, INC
País de Origem JAPÃO
Residência 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, Japão
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 20-05-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, preparações médicas e veterinárias;
preparações higiénicas para uso medicinal; Alimentos e substâncias dietéticos para uso médico ou veterinário, alimentos para bebés; Suplementos
alimentares para humanos e animais; Emplastros, materiais para pensos;
material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; fungicidas,
herbicidas; Preparações para a destruição de vermes; inseticidas; pesticidas;
germicidas; repelentes de mosquitos.

País de Origem CHINA
Residência 2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING,
HEBEI 071000, CHINA
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-07-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 12 – Veículos para locomoção por terra, por ar, por água e sobre
carris; Automóveis; Carros; Autocaravanas; Veículos elétricos; Motores para
veículos terrestres; Caixas de velocidade para veículos terrestres; Carroçarias para automóveis; Chassis para automóveis; Rodas para automóveis; Pneus
para automóveis; Estofos para veículos; Air bags insufláveis [dispositivos de
segurança para automóveis]; Para-choques para automóveis; Rodas livres
para veículos terrestres; Embraiagens para veículos terrestres; Travões para
veículos; Capots para motores de veículos; Para-brisas; Espelhos retrovisores; Amortecedores para automóveis; Portas para veículos; Bombas para
pneus de bicicletas; Carrinhos de carga manuais; Estojos para a reparação de
câmaras-de-ar; Automóveis sem condutor [veículos autónomos]. Classe 35 Serviços de agências de importação-exportação; Promoção de vendas
[prestada a terceiros]; Serviços de fornecimento para terceiros [compra de
produtos e serviços para outras empresas]; Marketing; Publicidade; Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores
de produtos e serviços; Consultadoria em organização e direção de negócios
comerciais; Apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins
de venda a retalho. Classe 37 - Estações de serviço [abastecimento de combustível e manutenção]; Conservação e reparação de automóveis; Manutenção de veículos; Tratamento preventivo contra a ferrugem para veículos;
Serviços de reparação de veículos em caso de avaria; Lubrificação de veículos; Limpeza de veículos; Lavagem de veículos; Polimento de veículos;
Trabalhos de envernizamento; Tratamento contra a ferrugem; Recauchutagem de pneus; Vulcanização de pneus [reparação]; Calibragem de pneus;
Instalação, conservação e reparação de máquinas.
Marca nº 00004383/2020/ME/MP
Classes 30
Requerente PERVASCO HOLDING B.V
País de Origem HOLANDA
Residência Deltahoek 110, 4511 PA Breskens, Holanda
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18-03-2020
Produtos/Serviços CLASSE 30: Doçaria; confeitaria; pastelaria, chocolate, produtos de biscoitaria, não incluídos noutras classes.
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SOAJO
Marca nº 00004385/2020/ME/MP
Classes 33

Marca nº 00004384/2020/MN/MP
Classes 29

Requerente EUROCASH - COMÉRCIO E SERVIÇOS LDA.

Requerente EUROCASH - COMERCIO E SERVICOS LDA.

País de Origem CABO VERDE
Residência Nossa Senhora da Graça, Praia

País de Origem CABO VERDE
Residência Nossa Senhora da Graça, Praia

Atividade Industrial e Comercial
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-06-2020
Data do pedido 08-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas)
Produtos/Serviços CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de
carne; frutos e legumes em conserva, congelados; secos
e cozidos; etc.
Revindicação de cores: Br anco, ver de

EXTRAVAGANTE
Marca nº 00004387/2019/MN/MP
Classes 32

Marca nº 00004386/2020/MN/MP
Classes 33

Requerente TECNICIL INDUSTRIA S.A

Requerente EUROCASH - COMERCIO E SERVICOS LDA.

País de Origem CABO VERDE
Residência Rua UCCLA ED JS 2º Andar Achada Santo António CP 896 Praia - Cabo Verde

País de Origem CABO VERDE
Residência Nossa Senhora da Graça, Praia
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 08-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas).

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-06-2020
Produtos/Serviços CLASSE 32: Sumos de fruta.

AFORTEC

CAETANO PARTS

Marca nº 00004389/2020/ME/MP
Classes 09, 11

Marca nº 00004388/2020/ME/MP
Classes 12

Requerente Yiwu Jinmin Electrical Appliances Co., Ltd

Requerente SALVADOR CAETANO AUTO ÁFRICA S.G.P.S.,
S.A

País de Origem CHINA
Residência 2F, Building 6, Yian Second Zone, Houzhai Street,
Yiwu City, Zhejiang, China

País de Origem PORTUGAL
Residência Lake Towers, Edificio D, 4ºC, Rua Daciano Batista
Marques, 245, 4400-617 Vila Nova de Gaia, Portugal

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 16-07-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 24-06-2020

Produtos/Serviços CLASSE 12: Componentes, peças e acessórios para CLASSE 09: Interruptores elétricos; Fios elétricos; Para-raios; Contadores;
veículos, autocarros, carroçarias, reboques e semi- Canetas eletrónicas [canetas digitais] para unidades de visualização; Campainhas de porta, elétricas; Baterias elétricas; Computadores; Caixas de derivareboques (Não incluídos noutras classes).
ção ou ramificação [eletricidade]; Acoplamentos elétricos. CLASSE 11:
Casquilhos de lâmpadas elétricas; Lâmpadas; Aparelhos e instalações de
iluminação; Coletores solares [aquecimento]; Aquecedores de água; Torneiras; Ventiladores elétricos para uso pessoal; Radiadores elétricos; Lanternas
elétricas; Secadores de cabelo.
Marca nº 00004390/2020/ME/MS
reparação e manutenção de peças de aeronaves; reparação e manutenção de
Classes 37
peças para vagões ferroviários; reparação e manutenção de aparelhos médiRequerente NABTESCO CORPORATION
cos; reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eléctricos; reparação e
manutenção de materiais de construção; reparação e manutenção de eixos,
País de Origem Japão
rolamentos, caixas de velocidades, amortecedores, travões e válvulas sendo
Residência 7-9, Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Japão peças de máquinas; reparação e manutenção de eixos, rolamentos, caixas de
velocidades, amortecedores, travões e válvulas sendo peças de veículos terrestres; reparação e manutenção de máquinas para soldar, posicionadores
Atividade Industrial e Comercial
para máquinas para trabalhar metais, máquinas de carga e descarga, máquiData do pedido 04-05-2020
nas para trabalhar os metais, máquinas para a transformação de matérias
plásticas, máquinas de embalagem a vácuo, máquinas de embalagem, máquiProdutos/Serviços Abaixo Listado
nas para moldar metais, impressoras 3D, aparelhos eletromecânicos para a
preparação de alimentos, sistemas mecânicos de estacionamento, máquinas
Classe 37: Reparação e manutenção de ferragens metálicas; reparação e
cortadoras, aparelhos de secagem e máquinas agrícolas; reparação e manumanutenção de engrenagens de redução; reparação e manutenção de peças
tenção de cadeiras de rodas e andarilhos com rodas; instalação, manutenção e
de robots industriais; reparação e manutenção de dispositivos eléctricos de
reparação de portas e portões automáticos; serviços de instalação, manutenabertura e fecho de portas; reparação e manutenção de máquinas de construção e reparação de portas; instalação, manutenção e reparação de janelas;
ção e respectivas peças; reparação e manutenção de peças para automóveis;
serviços de manutenção e reparação relacionados com portas automáticas.
reparação e manutenção de peças para embarcações marítimas;
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TikTok
Marca nº 00004391/2020/ME/MP&S
Classes 09 e 42
Requerente TikTok Ltd.
País de Origem Ilhas Caimão
Residência P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205,
CAYMAN ISLANDS
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00004392/2020/ME/MP&S
Classes 25, 41
Requerente Elga Patrícia Cardoso Lopes Rocha
País de Origem PORTUGAL
Residência Olivor Lissy Strasse nº 32, Alemanha

Classe 9 – Software; Software de aplicação; Software de aplicações para
smartphones; Aplicações de software informático descarregáveis; aplicações
para smartphones (descarregáveis); Coberturas para smartphones e telemóveis; Capas para smartphones e telemóveis; Capas de proteção para
smartphones; Braços extensíveis utilizados como acessórios para smartphones; Suportes ajustados para smartphones; Telefones celulares; Correias para
smartphones; Baterias; Carregadores de bateria; Carregadores USD
(carregadores de bateria); Cabos USB; Fones; Auscultadores; Headsets;
Películas protetoras adaptadas para smartphones e telemóveis; Outros acessórios para smartphones ou telemóveis; Ímanes para frigoríficos; Suportes
de gravação e armazenamento digital ou analógico em branco; Ímanes decorativos; Alarmes; Óculos de sol; Aparelhos e instrumentos óticos; Ecrãs de
vídeo. Classe 42 - Fornecimento de aplicações informáticas através de um
website; Alojamento de instalações web em linha para outros para partilha
de conteúdos em linha; Alojamento de plataformas na Internet; Programação
de computadores; Design de software; Armazenamento eletrónico de dados;
Serviços de SaaS (Software como um Serviço); Computação em nuvem;
Alojamento de um website para armazenamento eletrónico de fotografias
digitais e vídeos; Alojamento de conteúdos digitais através da Internet; Alojamento de conteúdo de entretenimento multimédia; Alojamento de aplicações multimédia e interativas; Alojamento de websites; Design de cartões de
visitas.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 10-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria. CLASSE
41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais.
Reivindicação de Cores: Cor do vinho, Lar anja, Ver de clar o, Ver de
escuro, Azul Normal, Vermelho, Amarelo, Amarelo claro, Azul claro, Azul
escuro, Rosa, lilas, Preto.

Marca nº 00004395/2020/MN/MS
Classes 41
Requerente Ana Denise Garez Gomes lima Barber
País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo, Santiago - Cabo verde
Atividade Comercial
Data do pedido 12-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 41: Educação; formação; divertimento
(entretenimento); atividades desportivas e culturais,
Programas televisivas (TV e redes sociais).

Marca nº 00004394/2020/ME/MP
Classes 34

MONTE-CARLO

Requerente British American Tobacco (Brands) Limited
País de Origem REINO UNIDO
Residência Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
United Kingdom

Marca nº 00004396/2020/ME/MP&S
Classes 09, 28, 41
Requerente Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des
Etrangers à Monaco

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 34: Cigarros; tabaco em bruto ou fabricado; produtos de tabaco;
sucedâneos do tabaco (não destinados a fins medicinais); charutos; cigarrilhas; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros; tubos
para cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar cigarros;
máquinas manuais para injecção de tabaco em tubos de papel; cigarros electrónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para fins de aquecimento; dispositivos e peças
para dispositivos para aquecimento do tabaco; sucedâneos do tabaco para
fins de inalação; cigarros contendo sucedâneos do tabaco; cigarreiras; caixas
de cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus sem tabaco; rapé sem
tabaco; sacos de nicotina oral sem tabaco (não destinados a uso médico);
vaporizadores orais para fins de tabagismo.

País de Origem MÓNACO
Residência Place du Casino, 98000 Monaco, Principado do Mónaco
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 09: Software e programas de computador; software de jogos para
casinos; aplicações informáticas para jogos de azar. CLASSE 28: Cartas de
jogar, fichas para jogos, dados, mesas de jogo, tapetes de actividades, slot
machines, roletas, cartões de raspar e bilhetes de lotaria para jogos de lotaria;
raspadinhas; bilhetes de lotaria; rodas de lotaria; cartões de bingo; fichas
para jogos de bingo; fichas para jogo da roleta; fichas de póquer; conjuntos
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido nº de póquer; máquinas de jogos para jogos de azar ou fortuna; aparelhos para
079864, de 19/02/2020, Jamaica
baralhar cartas; rodas de roleta [jogos de azar]; cartões impressos de lotaria
para raspar. CLASSE 41: Divertimento; serviços de casino
(jogo de azar, exploração de salas de jogos, jogos a dinheiro; informações sobre entretenimento e serviços de casino (jogos de azar); organização de competições e campeonatos de jogos; serviços de jogos de casino à distância, serviços de jogos de casino propostos em linha a partir de uma rede informática,
serviços de jogos de casino acessíveis através de uma rede telefónica; serviços de reservas em linha, num portal internet, de prestações comerciais, prestados por casinos; serviços de organização de lotarias e tômbolas; organização e condução de colóquios, seminários, conferências e recepções, organização
de eventos culturais, nomeadamente exposições, bailes galas, espetáculos de dança, bailados; organização e direção de concertos musicais; organização de
espetáculos
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SPARTAN MOSQUITO
Marca nº 00004397/2020/ME/MP
Classes 05

Marca nº 00004398/2020/MN/MP
Classes 25

Requerente AC2T, INC

Requerente Paulo Jorge Ramos e Mauro Duarte Figueiredo Silva
Barreto
País de Origem CABO VERDE
Residência Plateau, Cidade da Praia - Cabo Verde

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência P.O. Box 18556, Hattiesburg mississippi 39404, United
States of America
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 25-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 05: Pesticidas para utilização com um dispositivo de erradicação de insectos e pragas no exterior.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 25:Vestuário; calçado; chapelaria
Reivindicação de Cores: Pr eto, br anco

Marca nº 00004400/2020/MN/MP~
Classes 32

Marca nº 00004401/2020/MN/MP
Classes 30, 32

Requerente TECNICIL INDÚSTRIA S.A

Requerente TECNICIL INDÚSTRIA S.A

País de Origem CABO VERDE
Residência Rua da UCCLA-Edificio JS 2º Andar Achada Santo
António - CP 896 Praia - Cabo Verde

País de Origem CABO VERDE
Residência Rua da UCCLA-Edificio JS 2º Andar Achada Santo
António - CP 896 Praia - Cabo Verde

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 31-08-2020

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 31-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 30: Chá gelado; CLASSE 32: Icetea.

Produtos/Serviços CLASSE 32: Água Tónica

Marca nº 00004402/2020/ME/MP
Classes 09

Marca nº 00004403/2020/MN/MS
Classes 38

Requerente General Cable Tecnologies Corporation

Requerente Rede Record de Televisão - Cabo Verde, SA

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 4 Tesseneer Drive, Highland Heights, Kentucky, 41076,
United States of America

País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo, Cidade da Praia - Santiago
Atividade Comercial
Data do pedido 28-08-2020
Produtos/Serviços CLASSE 38: Telecomunicações/Jornalismo.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 10-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 09: Cabos elétricos, cabos ópticos, fibra óptica, terminais Reivindicação de Cores: Azul clar o, azul escur o, ver melho e br anco
(electricidades), instalações industriais sob forma de estações de distribuição,
estação de comutação, redes principais e estação de rede para a produção e
distribuição de electricidade, incluindo redes de distribuição de electricidade;
aparelhos e instrumentos para supervisão, controlo remoto, verificação e
medição do consumo de electricidade e energia e para o funcionamento automático das centrais eléctricas; dispositivos de ligação eléctrica; transformaMarca nº 00004404/2020/ME/MP
dores; postes, não de metal, para linhas de energia eléctrica; equipamento de
Classes 30
processamento de dados e programas informáticos registados a serem utilizados na produção, distribuição e controlo de energia e electricidade; células
Requerente CUETARA, S.L.
solares e baterias solares para a produção de electricidade e energia; instruPaís de Origem ESPANHA
mentos de levantamento topográfico; detectores e dispositivos de alarme para
Residência Avda. hermanos Gomes Cuetara Num. 1, 28590 Villafins industriais e para utilização na produção e distribuição de energia, pairejo de Salvanes, Madrid, Espanha
néis de controlo de elevadores.
Atividade Industrial e Comercial

KRIT

Data do pedido 20-04-2020
Produtos/Serviços CLASSE 30: Bolachas de água e sal; biscoitos; snacks à
base de cereais.
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Marca nº 00004406/2020/MN/MP
Classes 38
Marca nº 00004405/2020/MN/MS
Classes 43

Requerente Cabo Media, Lda
País de Origem Cabo Verde
Residência Santa Maria - Ilha do Sal

Requerente BRIDGE2HOME - ACTIVIDADE IMOBILIARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Atividade Comercial
Data do pedido 02-09-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Alto-Morabeza, Mindelo, S. Vicente
Atividade Comercial
Data do pedido 20-04-2020

CLASSE 38: atividade de radio; act. técnicas de pós-produção para filmes,
videos e programas de televisão, atividade de televisão; Act. de informatica;
edição de jornais, revistas e de outras publicações periódicas; Act. de gravação de som e edição de musica; Subscrição de propaganda através de cabo ou
outros meios.

Produtos/Serviços CLASSE 43: Alojamento Temporário.

Marca nº 00004409/2020/ME/MP
Classes 12

Marca nº 00004408/2020/MN/MS
Classes 35; 36 e 41

Requerente ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBEM
CONHECIDA COMO ISUZU MOTORS LIMITED)

Requerente A VONTADE SERVICES, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Japão
País de Origem 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo,
Residência Japão

País de Origem Cabo Verde
Residência Cidadela, palmarejo, Cidade da Praia.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 01-09-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial
Data do pedido 07-09-2020
Produtos/Serviços CLASSE 35: tramite de documentos para residência,
cidadão e mudança de pais. CLASSE 36: imobiliária
compra e venda de carros, investimentos e doações.
CLASSE 41: tradução de documentos.

CLASSE 12: automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos utilitários desportivos e respectivas peças e acessórios; forros para área de carga;
barras de reboque; estribos para veículos; rodas para veículos; para-brisas de
automóveis (pára -brisas); para-brisas de automóveis; capas para assentos de
automóveis; coberturas de tounneau; grelhas frontais de proteção para automóveis; pastilhas de ferio para veículos terrestres; discos de travão para
veículos.

MARLBORO DOUBLE
FUSION SUMMER

Marca nº 00004410/2020/ME/MP
Classes 35; 36 e 41
Requerente ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (TAMBEM
CONHECIDA COMO ISUZU MOTORS LIMITED)
País de Origem Japão
Residência 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo,
Japão
Atividade Comercial
Data do pedido 01-09-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 12: automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos utilitários desportivos e respectivas peças e acessórios; forros para área de carga;
barras de reboque; estribos para veículos; rodas para veículos; para-brisas de
automóveis (pára -brisas); para-brisas de automóveis; capas para assentos de
automóveis; coberturas de tounneau; grelhas frontais de proteção para automóveis; pastilhas de ferio para veículos terrestres; discos de travão para
veículos.

Marca nº 00004411/2020/ME/MP
Classes 34
Requerente PHILIP MORRIS BRANDS, SÁRL
País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 25-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 34: Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco incluindo 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); artigos
para fumadores, incluindo mortalhas para cigarros e boquilhas, filtros para
cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de
bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos.
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Marca nº 00004412/2020/ME/MP&S
Classes 09 e 42

Marca nº 00004413/2020/MN/MS
Classes 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41;42;43;44 e 45

Requerente TIKTOK LTD

Requerente INSTITUTO DE GESTAO DA QUALIDADE E DA
PROPRIEDADE INTELECTUAL (IGQPI)

País de Origem Ilhas Caimão
Residência P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802
West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205,
CAYMAN ISLANDS

País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida cidade lisboa, prédio bô casa, 3º piso, várzea,
cidade da Praia

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 26-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial
Data do pedido 28-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 09: Software; Software de aplicação; Software de aplicações para
smartphones; Aplicações de software informático descarregáveis; aplicações
para smartphones (descarregáveis); Coberturas para smartphones e telemóveis; Capas para smartphones e telemóveis; Capas de proteção para
smartphones; Braços extensíveis utilizados como acessórios para smartphones; Suportes ajustados para smartphones; Telefones celulares; Correias para
smartphones; Baterias; Carregadores de bateria; Carregadores USD
(carregadores de bateria); Cabos USB; Fones; Auscultadores; Headsets;
Películas protetoras adaptadas para smartphones e telemóveis; Outros acessórios para smartphones ou telemóveis; Ímanes para frigoríficos; Suportes
de gravação e armazenamento digital ou analógico em branco; Ímanes decorativos; Alarmes; Óculos de sol; Aparelhos e instrumentos óticos; Ecrãs de
vídeo. CLASSE 42: Fornecimento de aplicações informáticas através de um
website; Alojamento de instalações web em linha para outros para partilha
de conteúdos em linha; Alojamento de plataformas na Internet; Programação
de computadores; Design de software; Armazenamento eletrónico de dados;
Serviços de SaaS (Software como um Serviço); Computação em nuvem;
Alojamento de um website para armazenamento eletrónico de fotografias
digitais e vídeos; Alojamento de conteúdos digitais através da Internet; Alojamento de conteúdo de entretenimento multimédia; Alojamento de aplicações multimédia e interativas; Alojamento de websites; Design de cartões de
visitas.

CLASSE 35: publicidade; gestão de negócios comerciais; administração
comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 36: seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 37: construção;
reparação; serviços de instalação. CLASSE 38: telecomunicação. CLASSE
39: transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens. CLASSE 40: tratamento de materiais. CLASSE 41: educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: serviços
científicos e tecnológicos bem como serviços de avaliação de conformidade
de sistemas, pessoas, processos e serviços para efeitos de certificação; gestão
de qualidade; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. CLASSE 43: serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. CLASSE 44: serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de
beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e
silvicultura. CLASSE 45: serviços jurídicos; serviços de segurança para a
proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por
terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.
traseira [partes de veículos terrestres]; Spoilers para veículos; Porta bagagens
para veículos; Guarda-lamas; Correntes antiderrapantes; Coberturas para
veículos [moldadas]; Coberturas para assentos de veículos; Bombas de ar
[acessórios para veículos]; Porta-esquis para veículos; Isqueiros para veículos terrestres; Assentos de segurança para crianças; Capotas para veículos;
Portas para veículos; Veículos espaciais; Aviões; Hidroaviões; Aeronaves;
Carrinhos; Motocicletas; Barcos; Ferry boats; Navios; Iates; Bicicletas; Sistemas de aviso sonoro para bicicletas; Correntes para bicicletas; Motores para
bicicletas; Selas para bicicletas; Cinzeiros para automóveis; Discos de travões para veículos; Automóveis sem condutor [automóveis autónomos];
Espelhos retrovisores laterais para veículos; Apoios de motor para veículos
terrestres; Tampas para tanques de gasolina [gás] de veículos; Conversores
de torque para veículos terrestres. Classe 37: Reparação ou manutenção de
veículos terrestres, respectivas peças e acessórios; Fornecimento de informação sobre reparação ou manutenção de veículos terrestres, respectivas peças
e acessórios; Reparação ou manutenção de carregadores para veículos eléctricos; Reparação ou manutenção de baterias e células; Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de telecomunicações; Serviços de reparação
de avarias de veículos; Carga de veículos eléctricos.

Marca nº 00004414/2020/ME/MP&S
Classes 12 e 37
Requerente Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
País de Origem Japão
Residência No.2, Takara-cho, Kanagawa-Ku,
Kanagawa-Ken, Japan

Yokohama-Shi,

ANT

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 31-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 12: Veículos para locomoção terrestre, aérea, aquática ou ferroviária; Automóveis; Veículos eléctricos; Vagões; Camiões; Carrinhas
[veículos]; Veículos utilitários desportivos; Autocarros; Veículos de recreio
(RV); Carros desportivos; Carros de corrida; Camionetas; Empilhadoras;
Tractores; Tractores de reboque; Reboques; Semi-reboques; Peças estruturais para automóveis; Motores de combustão para veículos terrestres; Motores eléctricos para veículos terrestres; Carroçarias para veículos; Chassis
para veículos; Transmissões, para veículos terrestres; Eixos de transmissão
para veículos terrestres; Engrenagens para veículos terrestres; Embraiagens
para veículos terrestres; Eixos para veículos; Molas de suspensão para veículos; Amortecedores para automóveis; Rodas para veículos; Pneus para rodas
de veículos; Cubos para rodas de veículos; Remendos de borracha adesivos
para reparação de câmaras de ar; Travões para veículos; Calços de travões
para veículos terrestres; Pára-brisas; Limpa pára-brisas [peças para veículos]; Pára-choques para veículos; Unidades de direcção para veículos terrestres; Buzinas para veículos; Sinais de direcção para veículos; Assentos para
veículos; Cintos de segurança para assentos de veículos; Encostos de cabeça
para assentos de veículos; Alarmes de inversão de marcha para veículos;
Dispositivos anti-furto para veículos; Almofadas de ar [dispositivos de segurança para automóveis]; Espelhos retrovisores; Elevadores de plataforma

Marca nº 00004415/2020/ME/MP&S
Classes 09, 36 e 42
Requerente ADVANCE NEW TECHNOLOGIES CO., LTD
País de Origem ILHAS CAIMÃO
Residência Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George
Town, Grand Cayman KYI-9008, Cayman Islands
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05-06-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 09: Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos,
fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controlo (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registo magnético, discos de gravação; mecanismos para
aparelhos acionados por moedas; caixas registadoras, máquinas de calcular,
equipamento de processamento de dados e computadores; softwares de computador
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na forma de uma aplicação para dispositivos móveis e computadores; aplicações de software para uso com dispositivos móveis; softwares para processamento de pagamentos eletrónicos de e para terceiros; softwares de computador e aplicações de software usados em relação a serviços financeiros, transações financeiras, comércio eletrónico, pagamentos eletrónicos, câmbio de moeda estrangeira, serviços de comércio e corretagem e serviços de consultoria
de investimentos; softwares de autenticação; softwares de computador e aplicações de softwares de (para download); softwares de envio de mensagens
instantâneas; softwares de partilha de arquivos; softwares de comunicações para troca eletrónica de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de redes
de computador, móveis, sem fios de telecomunicação; softwares de computador para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo, e texto; softwares
de computador para download para facilitar a transmissão eletrónica de informações, dados, documentos, voz, e imagens pela Internet; softwares de computador para download que permitem que utilizadores participem em reuniões e aulas na web, com acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de
software através de um navegador da web; softwares de computador para download para aceder, visualizar e controlar computadores remotos e redes de
computadores; softwares de computação em nuvem para download; softwares na nuvem para download; softwares de computador para rastrear e avaliar o
comportamento do cliente e pessoal em relação a decisões de compra; aplicação de software de computador para uso em relação a conservação ambiental,
mudança climática e compensação de carbono; publicações eletrónicas online (para download da Internet ou de uma rede de computadores ou um banco de
dados de computador); publicações eletrónicas para download na natureza de revistas, artigos, brochuras, folhetos, folhas de dados, materiais de informações, materiais de instrução no campo de negócios, comércio eletrónico, tecnologia da informação, computação em nuvem, telecomunicações, a Internet,
treinamento em negócios e comércio eletrónico, negócios, vendas, marketing e gestão financeira; periféricos de computador; notebooks [computadores];
laptops; computadores portáteis; computadores de mão; assistentes pessoais digitais; leitores portáteis de média; telefones móveis; smartphones; câmeras
digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de trabalho de computadores; servidores de computadores; hardwares para redes de computador e telecomunicações; adaptadores, comutadores, routers e núcleos de rede de computador; Dispositivos e cartões de comunicação e modems com fios e sem fios;
bases para laptops, bolsas para computadores aparelhos para extinguir fogo; hardwares e firmwares de computador; sistema de navegação de automóveis;
discos compactos; música digital (para download na Internet); aparelhos de telecomunicações; tapetes para rato; aparelhos de telefone móvel; acessórios
para telefone móvel; jogos, imagens, imagens em movimento, filmes e música para download; Sistemas de alarme; câmeras de segurança; unidades de
difusão de televisão e rádio móveis; equipamentos de difusão de televisão; câmeras; câmeras de vídeo; fones de ouvido; fones de ouvido intra-auriculares;
altifalantes; aparelhos e equipamentos de Sistema de Posicionamento Global (GPS); softwares e programas de computador, eletrónicos e jogos de vídeo
(inclusive softwares para download na Internet); visores de cristal líquido para telecomunicações e equipamentos eletrónicos; descodificador; controlo remoto; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; placas eletrónicas; cartões bancários codificados ou magnéticos de crédito, débito,
porta-moedas, cobrança, telefónicos e de identificação; caixas automáticos, fornecedores de dinheiro; leitores de livros digitais [e-readers]; cartuchos vazios
para impressoras e fotocopiadoras; intercomunicadores para bebés eletrónicos; intercomunicadores para bebés eletrónicos com vídeo; para-sol [parte de
câmera fotográfica]; tablets; cartões [chaves de acesso] codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de vídeo; computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de
telecomunicação, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos
de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos para facilitar transações de pagamento por meios eletrónicos e para permitir que clientes acedam a informações bancárias e financeiras e realizem negócios bancários;
computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital, todos com a capacidade de fornecer acesso a redes de comunicações sem fios, redes de telecomunicações e à Internet; aplicações móveis para download
para uso com computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador, rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador, leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação
eletrónica digital; softwares de aplicação de computador para uso com computadores vestíveis, smartphones, monitores, visores, hardwares de computador,
rastreadores de atividades, equipamentos de áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispositivos periféricos de computador,
leitores portáteis de média e dispositivos de comunicação eletrónica digital; cartões para pagamento pré-pago, bancários, de crédito, débito, porta-moedas e
identificação codificados ou magnéticos. Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; compensação e reconciliação de transações financeiras através de uma rede global de computadores; serviços bancários e serviços financeiros online; serviços de cartão de crédito,
processamento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas, e fornecimento de seguros para transações financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por meios eletrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros através da internet; serviços financeiros na
natureza de serviços de faturação e pagamento; arranjo e gestão de arrendamentos e locação; locação e arrendamento de imóveis; avaliação imobiliária;
avaliação imobiliária, financiamento imobiliário, investimento imobiliário; serviços de corretagem imobiliária; serviços de agências imobiliárias; serviços
de agências de habitação; serviços de cálculo atuarial; serviços de consultoria e gestão imobiliária; serviços de cobrança de aluguer; aluguer de escritórios
(imóveis); aluguer de apartamentos e andares; fornecimento de informações financeiras através da Internet; serviços de depósito de segurança e emissão de
vouchers de viagem; investimento de capital [finanças]; avaliação financeira [seguros, bancos, imóveis]; serviços de gestão financeira e de ativos; serviços
financeiros e de seguros; serviços financeiros fornecidos por meio de telecomunicação; serviços de aconselhamento e consultoria financeira; serviços bancários de acesso remoto [online banking]; serviços bancários fornecidos on-line a partir de bancos de dados de computador ou da Internet; serviços de corretagem de valores mobiliários, serviços de cotação de bolsa de valores; corretagem de ações e títulos, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão de cobrança e serviços de garantia de cheque; serviços bancários, de conta poupança e de investimento; serviços de compensação financeira;
verificação de crédito através de rede de informações de computadores global; serviços de gestão de risco de crédito; serviços de pagamento de contas eletrónico e pagamento de compras eletrónico; serviços de débito e crédito de contas financeiras; serviços bancários eletrónicos; emissão de cartões de valor
armazenado, cartões de cobrança e cartões de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; serviços de informações relacionados com finanças e seguros, fornecidos online a partir de um banco de dados de computador ou da Internet; agência para recolha de taxas de gás e eletricidade; avaliação de antiguidades; avaliação de arte; avaliação de joias; avaliação de carros usados; fornecimento de informações tributárias (serviços financeiros); captação de fundos
para beneficência; organização de angariações para beneficência; angariações para beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou processamento de
moedas e notas; aluguer de fornecedores de dinheiro ou caixas automáticos; serviços de pagamento online; captação de financiamento para projetos de
construção; emissão de vouchers; fornecimento de serviços de transferência eletrónica de fundos; serviços de troca monetária, serviços de fornecimento de
dinheiro, fornecimento de tokens e cartões pré-pagos, serviços de transferência de dinheiro, incluindo todos os serviços supracitados fornecidos por meios
eletrónicos; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com a transferência eletrónica de fundos; serviços de transferência de
moeda estrangeira; troca de moeda estrangeira; comércio de moedas; negociação de moedas; corretagem de moedas; transações financeiras através de
blockchain; fornecimento de serviços de angariação de fundos para beneficência em relação a compensação de carbono; corretagem de compensação de
carbono; patrocínio financeiro de programas de compensação de carbono; financiamento e investimento em projetos de redução de emissões; investimento
em programas e projetos de compensação de carbono; investimento em fundos de redução de emissões; fornecimento de empréstimos; fornecimento de
empréstimos temporários; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.Classe 42: Serviços tecnológicos e científicos e pesquisa e desenho relacionado com os mesmos, serviços de análise industrial e pesquisa; elaboração e desenvolvimento de hardwares e
softwares de computador; software como serviço (SaaS); blockchain como serviço (BaaS); encriptação, desencriptação e autenticação de informações,
mensagens e dados; fornecimento de serviços de autenticação de utilizador por meio do uso de hardwares e softwares de tecnologia de autenticação biométricos, de reconhecimento facial, de autenticação de impressões digitais, de reconhecimento de voz e outros tipos de hardwares e softwares de tecnologia de
autenticação para fornecimento de serviços financeiros, transações de comércio eletrónico, doações, rastreamento de produtos licenciados e envolvimento
com fãs; serviços de segurança de dados; segurança, proteção e restauração de TI; análise de ameaças de segurança de computador para proteção de dados;
fornecimento de serviços de segurança para redes de computadores, acesso de computador e transações computadorizadas; certificação (controlo de qualidade) de dados através de blockchain; autenticação de dados através de blockchain, incluindo todos os serviços supracitados para uso em associação a sistemas de pagamento; serviços de computador em associação a transmissão de informações, dados, documentos e imagens pela Internet; serviços de provedor
de serviço de aplicação (ASP), a saber, hospedagem de aplicações de softwares de computador de terceiros; serviços de provedor de serviço de aplicação
(ASP) que fornecem softwares nos campos de conferências pela web, conferências de áudio, envio de mensagens eletrónicas, colaboração em documentos,
conferências de vídeo e processamento de voz e chamadas; fornecimento de softwares online sem ser para download para facilitar a interoperabilidade de
múltiplas aplicações de software; serviços de suporte técnico relacionados com softwares de computador e aplicações fornecidas online, por e-mail e por
telefone; Serviços de computador, a saber, criação de uma comunidade online para que utilizadores registados participem de discussões, obtenham resposta
dos seus pares, formem comunidades virtuais, participem em redes sociais e troquem documentos; aconselhamento em tecnologia de computadores fornecido para utilizadores da Internet por meio de uma linha de suporte; serviço de computador relacionado com a criação de índices de informações, sítios e
recursos em redes de computadores; fornecimento de mecanismos de pesquisa; elaboração de computadores, computadores do tipo notebook,
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computadores do tipo laptop, computadores portáteis e computadores de mão; elaboração de assistentes pessoais digitais e leitores de média pessoal; elaboração de telefones móveis e smartphones; elaboração de câmeras digitais; serviços de computador; programação de computador [informática]; serviços de
integração de computadores; serviços de análise de computadores; programação de computadores em relação à defesa contra vírus; serviços de softwares de
sistemas de computador; elaboração [conceção] de software de computador; elaboração de sistemas de computadores; elaboração e desenvolvimento de
páginas da web; hospedagem de páginas da web para terceiros; softwares de hospedagem de aplicações de computador para pesquisa e recuperação de informações de bancos de dados e redes de computadores; fornecimento de informações técnicas a pedido específico de utilizadores finais por meio de telefone
ou rede global de computadores; serviços de consultoria em relação a softwares de computador; serviços de computador relacionados com pesquisa personalizada de bancos de dados de computadores e sítios da web; codificação e descodificação de computadores e sinais eletrónicos; conversão de dados físicos e
documentos em formato de média eletrónica; serviços de teste e avaliação de produtos; serviços arquitetónicos e de design; designs de interiores de prédios,
escritórios e apartamentos; serviços de informações de computador; serviços de informações de rede, a saber, fornecimento de informações técnicas relacionadas com computadores e redes no campo empresarial e comercial eletrónicos; fornecimento de programas de gestão de risco de segurança de computadores; serviços de informações, conhecimento e teste de segurança de computadores; serviços de controlo de qualidade; serviços de computadores relacionados
com transações de certificação de negócios e preparação de relatórios para o efeito; controlo de acesso a (serviços de segurança para-) computadores, redes
eletrónicas e bancos de dados; serviços de segurança de transmissão de dados e de transações através de serviços de redes de computadores; consultoria no
campo de segurança de dados; consultoria tecnológica sobre segurança de telecomunicações; serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada; fornecimento de informações nos campos de Internet, world wide web e segurança de rede de comunicações computadorizada e a transmissão segura de
dados e informações; serviços de consultoria nos campos de Internet, world wide web e serviços de segurança de rede de comunicação computadorizada,
serviços de segurança da informação; serviços de autenticação para segurança de computadores; autenticação online de assinaturas eletrónicas; backup de
dados off site; armazenamento eletrónico de dados; provimento de informação sobre tecnologia e programação de computadores através de um website;
serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de provedor de hospedagem em nuvem; fornecimento de uso temporário de softwares na nuvem
sem ser para download e softwares de computação em nuvem; armazenamento eletrónico de dados; fornecimento de sistemas de computador virtual e ambientes de computador virtual através de computação em nuvem; aluguer de software de entretenimento; pesquisas técnicas no campo de compensação de
carbono; fornecimento de informação, aconselhamento e consultoria em relação a compensação de carbono e proteção ambiental; fornecimento de informações tecnológicas sobre inovações verdes e ambientalmente conscientes; serviços de teste, avaliação e monitorização ambiental; pesquisa nos campos de
proteção e conservação ambiental; pesquisa e fornecimento de informações científicas no campo das alterações climáticas; serviços de consultoria científica
e industrial relacionada com combustíveis, emissões de combustível e dióxido de carbono e questões ambientais; serviços científicos e tecnológicos relacionados com recomendação de cursos de ação para reduzir emissão de dióxido de carbono de forma económica; serviços científicos e tecnológicos relacionados com a gestão de programas de compensação de carbono; serviços de pesquisa, gestão e proteção ambiental; serviços de consultoria, informações e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados.

CUBANISTO
Marca nº 00004417/2020/ME/MP
Classes 32

Marca nº 00004416/2020/MN/MP
Classes 09

Requerente ANHEUSER – BUSCH INBEV S.A.
País de Origem Bélgica
Residência Grand-Place 1, 1000 Bruxelas, Bélgica

Requerente IT Solutions Corp-Desenvolvimento de Soluções, LDA
País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Cidade da Praia

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 23-07-2020
Produtos/Serviços CLASSE 32: Cervejas, cervejas aromatizadas.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22-07-2020
Produtos/Serviços CLASSE 09: produtos de atividades conexas á informática, softwares.

Marca nº 00004418/2020/ME/MP
Classes 34

Marca nº 00004419/2020/MN/MP
Classes 33

Requerente British American Tobacco (Brands) Limited

Requerente AFROLUSA - IMPORTACAO E EXPORTACAO
GERAL DE PRODUTOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

País de Origem Reino Unido
Residência Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
United Kingdom

País de Origem CABO VERDE
Residência Achada São Felipe -PRAIA

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-08-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 14-09-2020
Produtos/Serviços CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (Vinho)

CLASSE 34: Cigarros; tabaco em bruto ou fabricado; produtos de tabaco;
sucedâneos do tabaco (não destinados a fins medicinais); charutos; cigarrilhas; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros; tubos
para cigarros; filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar cigarros;
máquinas manuais para injecção de tabaco em tubos de papel; cigarros electrónicos; cartuchos para cigarros electrónicos; líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco para fins de aquecimento; dispositivos e peças
para dispositivos para aquecimento do tabaco; sucedâneos do tabaco para
fins de inalação; cigarros contendo sucedâneos do tabaco; cigarreiras; caixas
de cigarros; snus com tabaco; rapé com tabaco; snus sem tabaco; rapé sem
tabaco; sacos de nicotina oral sem tabaco (não destinados a uso médico);
vaporizadores orais para fins de tabagismo.
Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido nº
079867, de 19/02/2020, Jamaica
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Marca nº 00004421/2020/MN/MS
Classes 42
Marca nº 00004422/2020/ME/MP
Classes 12

Requerente ARLINDA DOS SANTOS ALMEIDA PEIXOTO
País de Origem Cabo Verde
Residência Avenida Rotary Internacional Prainha, Praia, Ilha de
Santiago

Requerente ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
País de Origem China
Residência No.116, WUZHOU ROAD, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, China

Atividade Comercial
Data do pedido 09-09-2020

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-03-2020
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços CLASSE 42: Produção de Softwares, desenvolvimento
de aplicações web e mobiles, portais de Internet

CLASSE 12: Veículos elétricos; veículos para locomoção por terra, por ar,
por água e sobre carris; scooters com motor; motores elétricos para veículos
terrestres; motores para veículos terrestres; assentos para motociclos; quadros para motociclos; pneus (pneumáticos); cubos de rodas de veículos;
spoilers para veículos.

MERCADONA
Marca nº 00004425/2019/ME/MS
Classes 35
Requerente Mercadona, S.A
País de Origem ESPANHA
Residência Calle Valencia Nº5, tavernes blanques, 46016 Valencia
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 26-08-2019
Produtos/Serviços CLASSE 35: Publicidade; gestão dos negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório;
serviços de venda a retalho e por grosso em supermercados e hipermercados.
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N.º Marca

Sinal da Marca

00001378/2007/ME/MP

DA KINE

00001378/2007/ME/MP

DA KINE

Retificação da marca nominativa nº 00001378/2007/ME/MP – DA
KINE - em nome da DAKINE, INC., com residência em 603 Portway Avenue, Hood River, OR 97031 United States of America,
publicada no 2º BPI, na parte relativa a nome.
De: SEAL TRADEMARKS PTY LTD. E PARA DAKINE,
INC.
Para: DAKINE, INC

Retificação da marca nominativa nº 00001378/2007/ME/MP – DA
KINE - em nome da DAKINE, INC., com residência em 603 Portway Avenue, Hood River, OR 97031 United States of America,
publicada no 2º BPI, na parte relativa a morada.
De: 10512 Cook Under wood Road, Under wood, Washington
98651, Estados Unidos da América
Para: 603 Por tway Avenue, hood River , OR 97031 United States os America.

Retificação da marca mista nº 00003336/2017/ME/MS – Jiang Tai
- em nome da Jiang Tai Insurance Brokers Co., Ltd., com residência em em Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong'an Road, Shilong Economic Development Zone, Mentougou District, Beijing,
China 102308., publicada no 10º BPI, na parte relativa à morada.
De: Room A-0291, Building 3, No. 20 Young'an Road, Shilong,
Economic Development Zone, Mentougou, District, Beijing,
102308 China.

00003336/2017/ME/MS

Para: Room A-0291, Building 3, No. 20 Yong'an Road, Shilong
Economic Development Zone, Mentougou District, Beijing,
China 102308.
Retificação da marca mista nº 00004131/2019/ME/MP – REIGN
logo (colour) - em nome da Reign Beverage Company LLC., com
residência em 1547 N. Knowles Ave., Los Angeles, Califórnia
90063 - Estados Unidos da América, publicada no 19º BPI, na
parte relativa à reivindicação da prioridade:
Data do 1º pedido: 04 de mar ço de 2019;
País do 1º pedido: Estados Unidos da Amér ica; nº 88/325,087.

Retificação da marca mista nº 00004145/2019/ME/MP –
“COMPAL. É MESMO NATURAL - em nome da Sumol
+Compal Marcas, S.A., com residência em Rua Dr. António João
Eusébio, Nº. 24, 2790-179 Carnaxide, Portugal, publicada no 19º
BPI, na parte relativa ao sinal da marca.

Retificação da marca nominativa nº 00004149/2019/ME/MP –
TOSTA RICA - em nome da CUETARA, S.L., com residência em
Avda. Hermanos Gomez Cuetara Num. 1, 28590 Villa-rejo de
Salvanes (Madrid), Espanha, publicada no 19º BPI, na parte relativa à descrição da classe: onde se diz classe 43 deve-se ler classe
30.

00004131/2019/ME/MP

00004145/2019/ME/MP

COMPAL. É MESMO NATURAL.

00004149/2019/ME/MP

TOSTA RICA
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Retificação da marca nominativa nº 00004171/2019/ME/MP –
SILVER TONIC - em nome da NGM INTERNATIONAL B.V.,
com residência em Willemsplein 492, 3016 DR Rottterdam, Holanda, publicada no 19º BPI, na parte relativa ao nome do Requerente.

N.º Marca

Sinal da Marca

00004171/2019/ME/MP

SILVER TONIC

00004204/2019/ME/MP

ACTY

De: NGM INTERNACIONAL B.V.;
Para: NGM INTERNATIONAL B.V.

Retificação da marca nominativa nº 00004204/2019/ME/MP–
ACTY - em nome da Mistolin, S.A., com residência em Zona Industrial de Vagos, lote 58, 3844-909 Vagos, Portugal, publicada no
19º BPI, na parte relativa ao nome do requerente: onde se diz
“ACTY” deve-se ler “Mistolin, S.A.”

Retificação da marca nominativa nº 00004252/2019/ME/MS ABREU LOGISTICS - em nome da ABREU - CARGA E TRÂNSITOS, LDA., com residência em Praça da Trindade, n 142 - 4º,
400-539 Porto, PORTUGAL, publicada no 20º BPI, na parte relativa ao morado do requerente:

00004252/2019/ME/MS

De: Praça da Trindade, n 142-4º., 400—539 Porto, Portugal
Para: Praça da Trindade, Nº 142 - 4º., 4000 –539 Porto, Portugal

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

42

ABREU LOGISTICS

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

RETIFICAÇÃO

AVERBAMENTO

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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N.º Marca
Retificação da marca mista nº 00003049/2016/ME/MP&S – ALSTOM - em nome da ALSTOM com residência em 48 rue Albert
Dhalenne, 93400 Saint-Ouen, França, publicada no 18º BPI, na
parte relativa ao numero da marca.
00003049/2016/ME/MP&S
De: 00003049/2018/ME/MP&S
Para: 00003049/2016/ME/MP&S

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Sinal da Marca
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RETIFICAÇÃO
CONCESSÃO DE TÍTULO DE REGISTO DA MARCA
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N.º Marca
Retificação da marca mista nº 0000471/2009/ME/MS – ASCOMA
- em nome da Ascoma Assureurs Conseils, com residência em 24,
Boulevard Princeses Charlotte 98000 Monte-Carlo, MónacoFrança , publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão.

Sinal da Marca

0000471/2009/ME/MS

De: 13-08-2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000473/2006/ME/MP – CELGENE - em nome da CELGENE CORPORATION, com residência 86, Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, Estados Unidos da América, publicada para efeito de concessão de titulo de
registo no 20º BPI, na parte relativa a data de concessão.

0000473/2006/ME/MP

De: 13-08-2013

CELGENE

Para: 23-08-2019
Retificação da marca figurativa nº 0000478/2009/ME/MS em nome da Travelodge Hotels Limited, com residência em Sleepy Hollow, Aylesbury Road Thame, Oxfordshire, OX9 3AT, Reino Unido, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20ºBPI, na parte relativa à data de concessão.

0000478/2009/ME/MS

De:13-08-2013
Para: 23-08-2019

Retificação da marca mista nº 0000481/2009/ME/MP- GOLD
MOUNT - em nome da Kaane American Int’l Tobacco Co. Ltd.,
com residência em P.O. Box 61021, Jabel Ali, Free Zone Area,
Dubai, Emiratos Árabes Unidos, publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI, na parte relativa a data de concessão.

0000481/2009/ME/MP

De:13-08-2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000484/2007/ME/MS –
GUARDSMARK - em nome da Guardsmark LLC, com residência
22 South Second Street, Memphis, Tennessee 38103-2695, Estado
Unidos da América publicada para efeito de concessão de título de
registo no 20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

0000484/2007/ME/MS

GUARDSMARK

De: 13-08- 2013

Para:04-09-2019
Retificação da marca figurativa nº 0000487/2008/ME/MP- em
nome da Nissan Jidosha Kabushiki kaisha (que comercialmente
também usa Nissan Motor Co., Ltd.), com residência em Nº. 2
Takaracho Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken, Japão,
publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI,
na parte relativa a data de concessão:

0000487/2008/ME/MP

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000488/2008/ME/MP – INFINITI - em nome da Nissan Jidosha Kabushiki kaisha (que comercialmente também usa Nissan Motor Co., Ltd.), com residência
em Nº. 2 Takaracho Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa-ken,
Japão, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

0000488/2008/ME/MP

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Marca
Retificação da marca nominativa nº 0000490/2009/ME/MP – KOITO - Koito Manufacturing Co., Ltd. Com residência 4-8-3, Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japão, publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

Sinal da Marca

0000490/2009/ME/MP

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca mista nº 0000496/2009/ME/MP&S
–
ORANGE - ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, com residência St. James Court, Great Park
Road, Almondsbury Park,Bradley Stoke, Bristol, Reino Unido,
publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI,
na parte relativa a data de concessão:

0000496/2009/ME/MP&S

De: 13-08- 2013

Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000496/2009/ME/MP&S –
ORANGE - ORANGE PERSONAL COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED, com residência St. James Court, Great Park
Road, Almondsbury Park,Bradley Stoke, Bristol, Reino Unido
,publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI,
na parte relativa a data de concessão:

0000497/2009/ME/MP&S

ORANGE

0000502/2007/ME/MP

REESE’S

0000503/2006/ME/MP

REVLIMID

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000502/2007/ME/MP –
REESE´S -The Hershey Company,com residência 100 Crystal A
Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, Estados Unidos da América,
publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI,
na parte relativa a data de concessão:

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0000503/2006/ME/MP –
REVLIMID -CELGENE CORPORATION, com residência 86,
Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901, Estados Unidos da
América, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão:
De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca mista nº 0000506/2009/ME/MP – SIR - Kaane American Int’l Tobacco Co. Ltd., com residência P.O.Box
61021, Jabel Ali, Free Zone Area, Dubai, Emiratos Árabes Unidos,
publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI,
na parte relativa a data de concessão:

0000506/2009/ME/MP

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca mista nº 0000507/2009/ME/MS – TRAVELOGE - Travelodge Hotels Limited, com residência em Sleepy
Hollow, Aylesbury Road Thame, Oxfordshire, OX9 3AT, Reino
Unido, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

0000507/2009/ME/MS

TRAVELODGE

00001615/2012/ME/MP

MURANO

De: 13-08- 2013
Para: 23-08-2019
Retificação da marca mista nº 00001615/2012/ME/MP – MURANO - Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (que comercialmente também usa Nissan Motor Co., Ltd.), com residência em Nº. 2 Takaracho Kanagawa-Ku Yokohama-shi Kanagawa-Ken, Japão, publicada para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI, na parte
relativa a data de concessão:
De: 10-09- 2013
Para: 29-08-2019
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Retificação da marca mista nº 00001633/2012/ME/MP&S – TIZEN - The Linux Foundation, com residência em 1796 18th Street, Suite C, San Francisco, Califórnia 94107, Estados Unidos da
América, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

N.º Marca

Sinal da Marca

00001633/2012/ME/MP&S

TIZEN

De: 10-09- 2013
Para: 29-08-2019
Retificação da marca mista nº 00001725/2011/ME/MP – NISSAN
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (que comercialmente também
usa Nissan Motor Co., Ltd.), com residência em Nº. 2 Takaracho
Kanagawa-Ku Yokohama-shi Kanagawa-Ken, Japão, publicada
para efeito de concessão de título de registo no 20º BPI, na parte
relativa a data de concessão:

00001725/2011/ME/MP

De: 03-09- 2013
Para: 29-08-2019
Retificação da marca nominativa nº 0001765/2011/ME/MP –
DASANI - The Coca-Cola Company, com residência em One
Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos da
América, publicada para efeito de concessão de título de registo no
20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

0001765/2011/ME/MP

De: 03-09- 2013
Para: 13-03-2019
Retificação da marca mista nº 00001763/2011/ME/MP – TMK OAO TMK, com residência em 40 bldg 2a, Pakrova Street, Moscow 105062, Federação Russa, publicada para efeito de concessão
de título de registo no 20º BPI, na parte relativa a data de concessão:

00001763/2011/ME/MP

De:03-09-2013
Para: 23-08-2019

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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RETIFICAÇÃO
APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO
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N.º Pedido: 0000207/2007/ME/MP
Marca: CHIPICAO

Classe: 29 e 30
Titular: Fr ito-Lay Trading Company (Europe),
G.m.b.H

CHIPICAO

País de Origem: Por tugal
Data do pedido: 11-05-2007
Publicação: 1ºBPI
Data de Concessão: 28-11-2014
Publicação Concessão: 3ºBPI
Data de apresentação do DIU: 20-11-2019
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PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS
Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no Código de Propriedade Industrial em vigor no País (Decreto - Lei nº 4/2007 de 20 de Agosto, I Série, Número 31), ou seja:

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



O nome, firma ou denominação social do proprietário da marca, sua nacionalidade, profissão e lugar onde está
estabelecido (fotocópia do B.I com publicação dos estatutos da sociedade, B.I. ou Passaporte do sócio-gerente
ou representante legal da empresa);



Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial;



O produto, ou os produtos a que a marca se destina;
Se for o caso, o país em que se tenha apresentado o primeiro pedido de registo da marca, a respectiva data
e o resultado desse pedido.

2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:



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



Procuração devidamente legalizada e reconhecida, a favor de quem requerer o registo, quando não for o próprio proprietário da marca ou um agente oficial da propriedade industrial, devidamente mandatado para tal;



Se for o caso, certificado de se ter requerido ou obtido o registo da marca no país de origem, no caso do requerente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde;



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



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

da Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a Classificação Internacional das Marcas.

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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AVERBAMENTOS

3
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR
AVERBAMENTO ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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AVERBAMENTO DE
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DA
MARCAS
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

0000822/2010/ME/MP

RAYOVAC

09, 11

000001104/2006/ME/MP

EURARSTESIM

05

00001378/2007/ME/MP

DA KINE

18, 25, 28

00002155/2013/ME/MP

SIVEXTRO

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: SPECTRUM BRANDS, INC. com residência
em 3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin
53562, Estados Unidos da América.
PARA: ENERGIZER BRANDS UK LIMITED
com residência em Sword House, Totteridge Road,
High Wycombe, Buckinghamshire, HP13 6DG,
Reino Unido
AVERBAMENTO DE CESSÃO:

DE: SIGMA -TAU INDUSTRIE FARMACEUTIQUE RIUNITE S.P.A. com r esidência em
Viale Shakespeare, 47 – 00144 Roma, Itália
PARA: ALFASIGMA S.p.A, com residência em
Via Ragazzi del 99, 5 40133 Bolonga (BO), Itália

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: DAKINE, INC com morada em 603 Portway
Avenue, hood River, OR 97031 United States os
America.

PARA: DAKINE IP HOLDINGS LP com morada
em 50 West 57th Street, 5th Floor, New York, Ny
10013, United States of America.

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY
GmBH, com mor ada em Alfr ed-Nobel-Str. 50,
40789, Monheim am Rhein, Germany.

05

PARA: Merck Sharp & Dohme Corp com morada
em One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey 08889, United States of America.

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: Bayer Intellectual Property GmbH, com residência em Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim
am Rhein, Germany.
00002575/2014/ME/MP

05

00003413/2017/ME/MS

39, 41 e 43

PARA: Merck Sharp & Dohme Corp, com residência em One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, United States of America.

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: STEIGENBERGER HOTELS AG, com residência em Lyoner Strasse 40, 60528 Frankfurt am
Main, Alemanha
PARA: TRAVCO GROUP INTERNATIONAL
HOLDING S.A.E, com r esidência em 26th of
july corridor, Sheikh Zayed, Giza; Egipto
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: STEIGENBERGER HOTELS AG, com residência em Lyoner Strasse 40, 60528 Frankfurt am
Main, Alemanha

00003434/2017/ME/MS

39,41,43

00003451/2017/ME/MS

39,41,43

00003882/2009/ME/MP

34

00003948/2018/ME/MP&S

09, 36 e 42

00003950/2018/ME/MP&S

09,36,42

00003954/2018/ME/MP&S

09,36,42

PARA: TRAVCO GROUP INTERNATIONAL
HOLDING S.A.E, com r esidência em 26th of
july corridor, Sheikh Zayed, Giza; Egipto
AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: STEIGENBERGER HOTELS AG, com residência em Lyoner Strasse 40, 60528 Frankfurt am
Main, Alemanha
PARA: TRAVCO GROUP INTERNATIONAL
HOLDING S.A.E, com r esidência em 26th of
july corridor, Sheikh Zayed, Giza; Egipto
AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: Philip Morris Products S.A, com residência
em Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland
PARA: PHILIP MORRIS BRANDS SARL, com
residência em Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KYI9008, Cayman Islands

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: Alibaba Group Holding Limited, com residência em Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
PARA: Advanced New Technologies Co., Ltd,
com residência em Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman
KYI-9008, Cayman Islands
AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: Alibaba Group Holding Limited, com residência em Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, George Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão
PARA: Advanced New Technologies Co., Ltd,
com residência em Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman
KYI-9008, Cayman Islands

AVERBAMENTO DE CESSÃO:

DE: Alibaba Group Holding Limited, com residência em Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box
847, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
PARA: Advanced New Technologies Co., Ltd,
com residência em Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman
KYI-9008, Cayman Islands
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

00003957/2018/ME//MP&S

ANT FINANCIAL

09, 35, 36,
38, 39, 41,
42, 45

ALIPAY

09, 35, 36,
38, 39, 41,
42, 45

AVERBAMENTO DE CESSÃO:
DE: Alibaba Group Holding Limited, com
residência em Fourth Floor, One Capital Place,
P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands
PARA: Advanced New Technologies Co., Ltd,
com residência em Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman
KYI-9008, Cayman Islands
AVERBAMENTO DE CESSÃO:

DE: Alibaba Group Holding Limited, com
residência em Fourth Floor, One Capital Place,
P.O. Box 847, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands

00003967/2018/ME/MP&S

PARA: Advanced New Technologies Co., Ltd,
com residência em Cayman Corporate Centre, 27
Hospital Road, George Town, Grand Cayman
KYI-9008, Cayman Islands
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO
DA IDENTIDADE DO TITULAR
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

0000219/2006/ME/MP

PIONEER

16

0000219/2006/ME/MP

PIONEER

16

0000687/2006/ME/MP

SOPORSET

16

0000687/2006/ME/MP

SOPORSET

16

00002801/2009/ME/MS

RADIO MARIA

38

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: SOPROCEL – SOCIEDADE PORTUGUESA DE
PAPEL, S.A.
PARA: NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A
AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A
PARA: NAVIGATOR BRANDS, S.A

AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: SOPROCEL – SOCIEDADE PORTUGUESA DE
PAPEL, S.A.
PARA: NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A
AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: NAVIGATOR PAPER FIGUEIRA, S.A

PARA: NAVIGATOR BRANDS, S.A
AVERBAMENTO DE MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR:
DE: ASSOCIAZIONE RADIO MARIA

PARA: RADIO MARIA APS
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA
DA MORADA DO TITULAR
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: Via Maino 6, 21013 Gallarate (Varese)

0000121/2006/ME/MP

03; 18; 24 e 25

0000251/2008/ME/MP

09

00001026/2007/ME/MP

33

00001028/2007/ME/MP

33

000001108/2009/ME/MS

36

00002553/2014/ME/MP

33

PARA: Via Carlo Noè 22, 21013 Gallarate(VA),
Italy
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 211 Mount Air y Road, Basking Ridge,
New Jersey 07920, E.U.A
PARA: 4655 Gr eat Amer ica Par kway, Santa
Clara, California 95054, United States of America
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 801 Main Avenue Nor walk, Connecticut
06851 Estados unidos da América
PARA: Three World trade Center, 175 Greenwich Street, New York, New York 10007, Estados Unidos da América.

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 801 Main Avenue Nor walk, Connecticut
06851 Estados unidos da América
PARA: Three World trade Center, 175 Greenwich Street, New York, New York 10007, Estados Unidos da América.
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE : Rua Tomás Ribeiro, 111, 1050-228 Lisboa,
Portugal
PARA: Avenida Eng.º Duarte Pacheco, Torre ,
15º andar sala 2, 1070-101 Lisboa
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 801 Main Avenue Nor walk, Connecticut
06851 Estados unidos da América
PARA: Three World trade Center, 175 Greenwich Street, New York, New York 10007, Estados Unidos da América.

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 1 Infinite Loop, Cuper tino, Califor nia
95074, USA.

00002747/2015/ME/MP

PARA: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, United States Of America
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

00002810/2015/ME/MP

SMIRNOFF -IºCE

33

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA
DO TITULAR:
DE: 801 Main Avenue Nor walk, Connecticut
06851 Estados unidos da América
PARA: Three World trade Center, 175 Greenwich
Street, New York, New York 10007, Estados Unidos
da América.

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
DE: 801 Main Avenue Nor walk, Connecticut
06851 Estados unidos da América
PARA: Thr ee Wor ld tr ade Center , 175 Gr eenwich Street, New York, New York 10007, Estados Unidos da América.

00002811/2015/ME/MP

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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PEDIDO

INDEFERIMENTO
PEDIDO

NÃO

EXAME FORMAL

NÃO

IRREGULARIDADES
FORMAIS?

SIM

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

REGULARIZAÇÃO DO
PEDIDO?

NÃO

PUBLICAÇÃO BPI

SIM

EXAME DE FUNDO

OPOSIÇÃO?

SIM

RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE?

SIM

RECUSA PEDIDO

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA
(OFICIOSOS)?

NÃO

SIM

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

NÃO

CONCESSSÃO DO
REGISTO
NÃO

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

MAN TÉM OS
FUNDAMENTOS DE
RECUSA?

PUBLICAÇÃO DESP ACHO
BPI
NÃO

RECUSA DEFINITIVA

SIM

ETAP A RE-EXAME

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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TÍTULOS DE CONCESSÃO

5
CONCESSÃO DE REGISTO
REGISTO DE MARCAS
REGISTO DE DESENHOS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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TÍTULOS DE REGISTO
MARCAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

HOTÉIS
TIVOLI

N.º Registo: 0000598/2008/MN/MP

N.º Registo: 00001901/2012/ME/MP

Marca: Pur a Vida

Marca: BIMBO

Classe: 25, 45

Classe: 29, 30

Titular: Luiggi Pascal

Titular: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Data do pedido: 29-01-2008

Data do pedido: 27-06-2012

Publicação: B.O. 01-10-2010

Publicação: 3ºBPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 04-09- 2019

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: MÉXICO

N.º Registo: 00002017/2012/ME/MS

N.º Registo: 00002046/2013/ME/MS

Marca: HOTÉIS TIVOLI

Marca: PRECISION TUNE AUTO CARE

Classe: 43

Classe: 35, 37

PRECISION
TUNE AUTO
CARE

Titular: Red Bull GmbH
Data do pedido: 22-11-2012
Publicação: 3º BPI

Titular: PRECISION FRANCHISING LLC
Data do pedido: 24-01-2013
Publicação: 12º BPI

Data de Concessão: 04-03-2020

Data de Concessão: 28-09-2020

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00002151/2013/ME/MP

N.º Registo: 00002293/2010/ME/MP

Marca: LUCKY STRIKE R.A. PATTERSON

Marca: EXAME

TABACCO COMPANY RICH´D USA (device)

Classe: 16

Classe: 34

Titular: EDITORA E COMÉRCIO VA-

Titular: Br itish Amer ican Tabacco (Bands) Inc

LONGO LTDA.,

Data do pedido: 15-03-2013

EXAME

Data do pedido: 09-02-2010

Publicação: 3º BPI

Publicação: 11º BPI

Data de Concessão: 17-08-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

País de Origem: BRASIL

RICA

N.º Registo: 00002500/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002503/2014/ME/MP

Marca: NOVEX

Marca: MARSHAL

Classe: 03

Classe: 34

Titular: VARGAS MARCAS E PARTICI-

Titular: CHINA TOBACCO HUNAN

PAÇÕES LTDA.

INDUSTRIAL CO., LTD.

Data do pedido: 08-09-2014

Data do pedido: 15-09-2014

Publicação: 4º BPI

Publicação: 4º BPI

Data de Concessão: 17-08-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: BRASIL

País de Origem: CHINA

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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N.º Registo: 00002504/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002506/2014/ME/MP

Marca: (figur ativa)

Marca: M AND TWO MEN

Classe: 34

Classe: 34

Titular: CHINA TOBACCO HUNAN IN-

Titular: CHINA TOBACCO HUNAN

DUSTRIAL CO., LTD.

INDUSTRIAL CO., LTD.

Data do pedido: 15-09-2014

Data do pedido: 15-09-2014

Publicação: 4º BPI

Publicação: 4º BPI

Data de Concessão: 17-08-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: CHINA

País de Origem: CHINA

N.º Registo: 00002507/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002612/2014/ME/MP

Marca: (FIGURATIVO)

Marca: CARDHU

Classe: 34

Classe: 33

Titular: CHINA TOBACCO HUNAN IN-

Titular: DIAGEO SCOTLAND LIMITED

DUSTRIAL CO., LTD.

CARDHU

Data do pedido: 15-09-2014

Data do pedido: 12-11-2014
Publicação: 4º BPI

Publicação: 4º BPI

Data de Concessão: 07-09-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: ESCÓCIA

País de Origem: CHINA

TALISKER

N.º Registo: 00002614/2014/ME/MP

N.º Registo: 0002959/2015/ME/MP

Marca: TALISKER

Marca: DRIVE WISE Stylized

Classe: 33

Classe: 12

Titular: DIAGEO SCOTLAND LIMITED

Titular: KIA MOTORS CORPORATION

Data do pedido: 12-11-2014

Data do pedido: 30-12-2015

Publicação: 4º BPI

Publicação: 7º BPI

Data de Concessão: 07-09-2020

Data de Concessão: 07-09-2020

País de Origem: ESCÓCIA

País de Origem: COREIA DO SUL

N.º Registo: 00003187/2016/ME/MP

N.º Registo: 00003209/2016/ME/MP

Marca: TAKIS

Marca: SAUVANA

Classe: 30

Classe: 12

Titular: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.

Titular: BEIQI FOTON MOTOR CO.,
LTD

Data do pedido: 22-08-2016

SAUVANA

Publicação: 11º BPI

Data do pedido: 24-10-2016

Publicação: 9º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: MÉXICO

País de Origem: CHINA

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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ECLIPSE

N.º Registo: 00003216/2016/ME/MP

N.º Registo: 00003219/2016/ME/MP

Marca: ECLIPSE

Marca: COVIRAN

Classe: 12

Classe: 03, 29, 30, 32, 35

Titular: MITSUBISHI J IDOSHA KOGYO
KABUSHIKI KAISHA

Titular: COVIRAN, S.C.A.
Data do pedido: 12-09-2016

Data do pedido: 24-10-2016

Publicação: 11º BPI

Publicação: 9º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: J APÃO

SUPRA

N.º Registo: 00003435/2017/ME/MP

N.º Registo: 00003480/2017/ME/MP

Marca: SUPRA

Marca: EA

Classe: 12

Classe: 03, 04, 35

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

Titular: EQUIVALENZA INTERNATIONAL GROUP, S.L
Data do pedido: 24-08-2017

Data do pedido: 13-07-2017

Publicação: 14º BPI

Publicação: 13º BPI

Data de Concessão: 11-06-2019

Data de Concessão: 18-03-2020

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: J APÃO

N.º Registo: 00003489/2017/ME/MP&S

N.º Registo: 00003510/2017/ME/MS

Marca: EA EQUIVALENZA

Marca: CRYSTAL LAGOONS

Classe: 03, 04, 35

Classe: 43

Titular: EQUIVALENZA INTERNATIO-

Titular: CRYSTAL LAGOONS (Cur acao)
B.V

CRYSTAL
LAGOONS

NAL GROUP, S.L
Data do pedido: 24-08-2017
Publicação: 16º BPI

Data do pedido: 04-10-2017
Publicação: 12º BPI
Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 20-05-2019

País de Origem: ANTILHAS HOLANDESAS

País de Origem: ESPANHA

CRYSTAL
LAGOONS

N.º Registo: 00003511/2017/ME/MS

N.º Registo: 00003515/2017/ME/MS

Marca: CRYSTAL LAGOONS

Marca: CRYSTAL LAGOONS

Classe: 42

Classe: 37

Titular: CRYSTAL LAGOONS (Cur acao)
B.V

CRYSTAL
LAGOONS

Data do pedido: 04-10-2017

Publicação: 12º BPI

Titular: CRYSTAL LAGOONS (Cur acao)
B.V
Data do pedido: 04-10-2017
Publicação: 12º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020
País de Origem: ANTILHAS HOLANDESAS

Data de Concessão: 21-08-2020
País de Origem: ANTILHAS HOLANDESAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

67

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

CRYSTAL
LAGOONS

N.º Registo: 00003516/2017/ME/MS

N.º Registo: 00003517/2017/ME/MS

Marca: CRYSTAL LAGOONS

Marca: CRYSTAL LAGOONS

Classe: 41

Classe: 36

Titular: CRYSTAL LAGOONS (Cur acao)

Titular: CRYSTAL LAGOONS (Cur acao) B.V

CRYSTAL
LAGOONS

B.V
Data do pedido: 04-10-2017

Data do pedido: 04-10-2017
Publicação: 12º BPI

Publicação: 12º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: ANTILHAS HOLANDESAS

País de Origem: ANTILHAS HOLANDESAS

N.º Registo: 00003623/2016/ME/MS

N.º Registo: 00003989/2019/ME/MP

Marca: WELCOME DEVICE IN COLOUR

Marca: CUBAY

Classe: 35, 43

Classe: 33

Titular: VIVO ENERGY HOLDING B.V.

Titular: CORPORACIÓN CUBA RON, S.A

CUBAY

Data do pedido: 18-10-2016
Publicação: 13º BPI

Publicação: 17º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 14-01-2020

País de Origem: HOLANDA

País de Origem: CUBA

N.º Registo: 00004046/2019/MN/MP

N.º Registo: 00004047/2019/MN/MP

Marca: UPAPIT

Marca: 11.11

Classe: 29, 31, 33, 43

Classe: 33

Titular: UPAPIT - UNIDADE DE PRODU-

Titular: UPAPIT - UNIDADE DE PRO-

CAO AGRO-PECUARIA, INDUSTRIA &

11.11

TURISMO, LDA.

SABURA

Data do pedido: 18-02-2019

DUCAO AGROPECUARIA, INDÚSTRIA
& TURISMO, LDA

Data do pedido: 10-05-2019

Data do pedido: 10-05-2019

Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 18-03-2020

Data de Concessão: 18-03-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00004049/2019/MN/MP

N.º Registo: 00004048/2019/MN/MP

Marca: SABURA

Marca: MONTE VACA

Classe: 29, 33

Classe: 33

Titular: UPAPIT - UNIDADE DE PRODUCAO AGROPECUARIA, INDÚSTRIA &
TURISMO, LDA

Titular: UPAPIT - UNIDADE DE PRO-

Data do pedido: 10-05-2019

MONTE VACA

DUCAO AGRO-PECUARIA, INDUSTRIA
& TURISMO, LDA.

Publicação: 18º BPI

Data do pedido: 10-05-2019

Data de Concessão: 18-03-2020

Publicação: 18º BPI

País de Origem: CABO VERDE

Data de Concessão: 21-08-2020
País de Origem: CABO VERDE
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N.º Registo: 00004056/2019/ME/MP

N.º Registo: 00004057/2019/ME/MP

Marca: Yili Chinese Char acter s

Marca: YILI

Classe: 05, 29, 30, 32

Classe: 05, 29, 30, 32

Titular: Inner Mongolia Yili Industr ial
Group Co., Ltd

Titular: Inner Mongolia Yili Industr ial
Group Co., Ltd

Data do pedido: 14-05-2019

Data do pedido: 14-05-2019

Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 17-08-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: CHINA

País de Origem: CHINA

N.º Registo: 00004058/2019/ME/MP&S

N.º Registo: 00004059/2019/ME/MP

Marca: MT - VALVES AND FITTINGS

Marca: Cir cle Device in color

Classe: 06, 35

Classe: 05, 29, 30, 32

Titular: BUSINESS KEY, S.L.

Titular: Inner Mongolia Yili Industr ial
Group Co., Ltd.

Data do pedido: 14-05-2019

Data do pedido: 14-05-2019

Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 17-08-2020

Data de Concessão: 17-08-2020

País de Origem: ESPANHA

BOUNCE

País de Origem: CHINA

N.º Registo: 00004077/2019/ME/MP

N.º Registo: 00004095/2019/ME/MS

Marca: BOUNCE

Marca: S & Spher e

Classe: 25

Classe: 35, 36, 43

Titular: Wolver ine Oudoor s, Inc.

Titular: Sher aton Inter national IP, LLC

Data do pedido: 03-06-2019

Data do pedido: 17-06-2019

Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00004096/2019/ME/MP

N.º Registo: 00004111/2019/ME/MS

Marca: RENNIE PACKAGING 2018 (Logo
Version 2) in Colour

Marca: cuf

Classe: 05

Classe: 35, 41, 44
Titular: J osé de Mello Saúde, S.A.

Titular: BAYER CONSUMER CARE AG

Data do pedido: 27-06-2019

Data do pedido: 17-06-2019

Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: SUÍÇA
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URBAN
CRUISER

N.º Registo: 00004115/2019/ME/MP

N.º Registo: 00004118/2019/ME/MS

Marca: URBAN CRUISER

Marca: IP IMPORQUÍMICA

Classe: 12

Classe: 35

Titular: TOYOTA J IDOSHA KABUSHIKI

Titular: Impor química - Industria Portuguesa de Produção Química, S.A

KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR

Data do pedido: 11-07-2019

CORPORATION)

Publicação: 18º BPI

Data do pedido: 10-07-2019

Data de Concessão: 28-08-2020

Publicação: 18º BPI

País de Origem: PORTUGAL

Data de Concessão: 21-08-2020
País de Origem: J APÃO

FALKEN

N.º Registo: 00004120/2019/ME/MP

N.º Registo: 00004122/2019/ME/MP

Marca: FALKEN

Marca: GLANZA

Classe: 12

Classe: 12

Titular: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD

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

GLANZA

Data do pedido: 10-07-2019
Publicação: 18º BPI

Publicação: 18º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: J APÃO

Royal
Hideaway
Jasmin

Data do pedido: 10-07-2019

País de Origem: J APÃO

N.º Registo: 00004125/2019/ME/MS

N.º Registo: 00004130/2019/ME/MP&S

Marca: Royal Hideaway J asmin

Marca: MANCHESTER UNITED

Classe: 43

Classe: 25, 41

Titular: BARCELÓ GESTIÓN HOTELERA, S.L.

Titular: Manchester United Football Club
Limited

MANCHESTER
UNITED

Data do pedido: 25-07-2019
Publicação: 18º BPI

Data do pedido: 23-07-2019
Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 21-08-2020

Data de Concessão: 18-09-2020

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: REINO UNIDO

N.º Registo: 00004133/2019/MN/MS

N.º Registo: 00004136/2019/ME/MS

Marca: Yellow Diliver y

Marca: SEI SERVIÇOS PARA EDUCAÇÃO INTERNACIONAL

Classe: 39

Classe: 35, 41

Titular: DIRECTEL CABO VERDE

Titular: SEINTERNACIONAL – SEVIÇOS PARA A EDUCAÇÃO INTERNACIONAL, S.A

Data do pedido: 05-08-2019
Publicação: 19º BPI

Data do pedido: 12-08-2019

Data de Concessão: 18-09-2020

Publicação: 19º BPI

País de Origem: CABO VERDE

Data de Concessão: 28-08-2020
País de Origem: PORTUGAL
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N.º Registo: 00004141/2019/MN/MS

N.º Registo: 00004142/2019/MN/MS

Marca: RADIO CABOVERDE INTERNA-

Marca: RADIO CABOVERDE INTERNATIONAL.COM

TIONAL.COM

Classe: 38

Classe: 38

Titular: Cabo Media, Lda

Titular: Cabo Media, Lda

Data do pedido: 12-08-2019

Data do pedido: 12-08-2019

Publicação: 19º BPI

Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 18-09-2020

Data de Concessão: 18-09-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00004150/2019/ME/MS

N.º Registo: 00004158/2019/MN/MS

Marca: ETPCV

Marca: MJ Mater iais de Constr ução

Classe: 41

Classe: 43

Titular: ETPCV-Escola de Formação Técnico

Titular: MJ IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, Sociedade Unipessoal Limitada

-Profissional de Cabo Verde, Lda

Data do pedido: 09-09-2019

Data do pedido: 29-08-2019

Publicação: 19º BPI

Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 28-08-2020

Data de Concessão: 21-08-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

ARMANI

N.º Registo: 00004161/2019/ME/MP&S

N.º Registo: 00004163/2019/MN/MS

Marca: ARMANI

Marca: BCA Empr esas

Classe: 03, 09, 14, 18, 29, 30, 35

Classe: 36

Titular: Gior gio Ar mani S.p.A

Titular: BANCO COMERCIAL DO

Data do pedido: 06-09-2019

ATLANTICO, SARL

Publicação: 19º BPI

Data do pedido: 17-09-2019

Data de Concessão: 07-09-2020

Publicação: 19º BPI

País de Origem: ITÁLIA

Data de Concessão: 28-08-2020
País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00004164/2019/MN/MS

N.º Registo: 00004165/2019/MN/MS

Marca: Poupas Teen Poupe jovem

Marca: BCA J OVEM

Classe: 36

Classe: 36

Titular: BANCO COMERCIAL DO
ATLANTICO -BCA

Titular: BANCO COMERCIAL DO
ATLANTICO -BCA

Data do pedido: 17-09-2019

Data do pedido: 17-09-2019

Publicação: 19º BPI

Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 28-08-2020

Data de Concessão: 28-08-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE
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N.º Registo: 00004166/2019/MN/MS

N.º Registo: 00004168/2019/MN/MS

Marca: BCA NOS CASA

Marca: Nôs Banco na Nôs Ter a

Classe: 36

Classe: 36

Titular: BANCO COMERCIAL DO

Titular: BANCO COMERCIAL DO

Nôs Banco
na Nôs Tera

ATLANTICO -BCA
Data do pedido: 17-09-2019

RIU SANTA
MARIA

ATLANTICO -BCA
Data do pedido: 17-09-2019

Publicação: 19º BPI

Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 28-08-2020

Data de Concessão: 28-08-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00004169/2019/ME/MS

N.º Registo: 00004176/2019/MN/MS

Marca: RIU SANTA MARIA

Marca: BCA CASA

Classe: 43

Classe: 36

Titular: Riu Hotels, SA

Titular: BCA - BANCO COMERCIAL DO

Data do pedido: 20-09-2019

ATLANTICO

Publicação: 19º BPI

Data do pedido: 17-09-2019

Data de Concessão: 28-08-2020

Publicação: 19º BPI

País de Origem: ILHAS BALEARES

Data de Concessão: 28-08-2020
País de Origem: CABO VERDE

Marca: MJ TILES

N.º Registo: 00004201/2019/ME/MP&S

Classe: 19

Marca: Device & Red Bull in Colour

Titular: MJ IMPORTAÇÃO, EXPORTA-

Classe: 25, 28, 30, 32, 33, 34, 41, 43

ÇÃO, Sociedade Unipessoal Limitada

Titular: Red Bull GmbH

Data do pedido: 09-09-2019

Data do pedido: 02-10-2019

Publicação: 19º BPI

Publicação: 19º BPI

Data de Concessão: 28-08-2020

Data de Concessão: 07-09-2020

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: ÁUSTRIA
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LOGOTIPO
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N.º Registo: 00004147/2019

N.º Registo: 00004207/2019

Logotipo: Estr adas de Cabo Ver de

Logotipo: INFRAESTRUTURAS DE

Titular: Estr adas de Cabo Ver de, Entidade

CABO VERDE

Pública Empresarial (ECV, EPE)

Titular: INFRAESTRUTURAS DE CA-

Data do pedido: 07-08-2019

BO VERDE, SA (ICV, SA)

Publicação: 19º BPI

Data do pedido: 10-10-2019

Data de Concessão: 07-09-2020

Publicação: 19º BPI

País de Origem: CABO VERDE

Data de Concessão: 07-09-2020
País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00004213/2019
Logotipo: Associação de Municípios de
Santiago
Titular: AMS- Associação dos Municípios de
Santiago
Data do pedido: 11-11-2019
Publicação: 19º BPI
Data de Concessão: 04-08-2020
País de Origem: CABO VERDE
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DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO

6
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO
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APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
INTENÇÃO DE USO

MARCAS
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N.º Pedido: 0000107/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000113/2006/ME/MP

Marca: LUCKY STRIKE ORIGINAL RED

Marca: ROTHMANS

LABEL

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Rothmans Of Pall Mall Limited

Titular: British Amer ican Tobacco (Br ands) Inc.
País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

País de Origem: SUÍÇA

ROTHMANS

RICA

Data do pedido: 15-11-2006
Publicação: B.O 28-11-2008

Data do pedido: 28-05-2007

Data de Concessão: 30-07-2013

Publicação: B.O. 28-11-2008

Publicação Concessão: 3º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014
Publicação Concessão: 3º BPI

TUDOR

N.º Pedido: 0000118/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000122/2006/ME/MP

Marca: TUDOR

Marca: VOGUE

Classe: 09

Classe: 34

Titular: SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL

Titular: Amer ican-Cigarette Company

VOGUE

ACUMULADOR TUDOR, S.A.

(Overseas) Limited

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: SUÍÇA

Data do pedido: 20-09-2006

Data do pedido: 15-11-2006

Publicação: B.O 28-11-2008

Publicação: B.O. 28-11-2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 02-12-2019

Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 0000126/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000125/2007/ME/MP

Marca: DUNHILL BUTTON GREEN LABEL

Marca: DUNHILL BUTTON RED LABEL

Classe: 34

Classe: 34

Titular: DUNHILL TOBACCO OF LONDON

Titular: DUNHILL TOBACCO OF LON-

LIMITED

DON LIMITED

País de Origem: REINO UNIDO

País de Origem: REINO UNIDO

Data do pedido: 28-05-2006

Data do pedido: 28-05-2006

Publicação: B.O 28-11-2008

Publicação: B.O 28-11-2008

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Pedido: 0000162/2008/ME/MP

N.º Pedido: 0000163/2008/ME/MP

Marca: ADIDAS

Marca: ADIDAS

Classe: 03, 09, 14, 18, 25, 28

Classe: 03, 09, 14, 18, 25, 28

Titular: ADIDAS AG

Titular: ADIDAS INTERNATIONAL

País de Origem: ALEMANHA

MARKETING BV

Data do pedido: 24-09-2008

País de Origem: ALEMANHA

Publicação: 1º BPI

Data do pedido: 24-09-2008

Data de Concessão: 24-12-2015

Publicação: 1º BPI

Publicação Concessão: 6º BPI

Data de Concessão: 24-12-2015
Publicação Concessão: 6º BPI
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DORITOS

N.º Pedido: 0000165/2008/ME/MP

N.º Pedido: 0000166/2008/ME/MP

Marca: Calça Adidas

Marca: ADIDAS

Classe: 25

Classe: 25

Titular: ADIDAS AG

Titular: ADIDAS AG

País de Origem: ALEMANHA

País de Origem: ALEMANHA

Data do pedido: 24-09-2008

Data do pedido: 24-09-2008

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 24-12-2015

Data de Concessão: 24-12-2015

Publicação Concessão: 6º BPI

Publicação Concessão: 6º BPI

N.º Pedido: 0000172/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000175/2008/ME/MP

Marca: DORITOS

Marca: ADIDAS

Classe: 29, 30

Classe: 25

Titular: PepsiCo, Inc.

Titular: ADIDAS AG

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ALEMANHA

AMÉRICA

Data do pedido: 24-09-2008

Data do pedido: 14-06-2006

Publicação: 1º BPI

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 24-12-2015

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 6º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 0000185/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000186/2006/ME/MP

Marca: FRITO LAY

Marca: FRITO LAY 1999 LOGO

Classe: 29, 30

Classe: 29, 30

Titular: PepsiCo, Inc.

Titular: PepsiCo, Inc.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

FRITO LAY

AMÉRICA

Data do pedido: 14-06-2006

Data do pedido: 14-06-2006

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

FRITOS

AMÉRICA

N.º Pedido: 0000186/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000197/2006/ME/MP

Marca: FRITOS

Marca: LAY`S

Classe: 29, 30

Classe: 29, 30

Titular: PepsiCo, Inc.

Titular: PepsiCo, Inc.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

AMÉRICA

Data do pedido: 14-06-2006

Data do pedido: 14-06-2006

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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LAY’S

N.º Pedido: 0000198/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000231/2006/ME/MP

Marca: LAY’S

Marca: RUFFLES

Classe: 29, 30

Classe: 29, 30

Titular: PepsiCo, Inc.

Titular: PepsiCo, Inc.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

RUFFLES

AMÉRICA

AMÉRICA

Data do pedido: 14-06-2006

Data do pedido: 14-06-2006

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Pedido: 0000238/2006/ME/MS

N.º Pedido: 0000245/2007/ME/MP

Marca: TOSHIBA

Marca: 2K

Classe: 07, 09, 10, 11

Classe: 02

Titular: Kabushiki Kaisha Toshiba, (Também

Titular: PPG Industr ies Ohio, Inc.

comercialmente como Toshiba Corporation)

TOSHIBA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

AMÉRICA

RICA
Data do pedido: 08-11-2006

Data do pedido: 28-05-2007

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 24-12-2015

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 6º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 0000323/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000320/2007/ME/MP&S

Marca: PUMA

Marca: PGA

Classe: 18, 25, 28

Classe: 25, 35, 41, 42

Titular: PUMA SE

Titular: The Pr ofessional Golfer ’s Associati-

PGA

País de Origem: ALEMANHA

on Limited

Data do pedido: 05-12-2006

País de Origem: REINO UNIDO

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data do pedido: 31-07-2007

Data de Concessão: 30-07-2013

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação Concessão: 3º BPI

Data de Concessão: 26-07-2013
Publicação Concessão: 3º BPI

SILK CUT

N.º Pedido: 0000328/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000330/2008/ME/MP

Marca: SILK CUT

Marca: SOLVESSO

Classe: 34

Classe: 01, 04

Titular: Br itish Amer ican Tobacco (Br ands)

Titular: EXXONMOBIL OIL CORPORATION
País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA AMÉ-

Limited

SOLVESSO

País de Origem: REINO UNIDO

RICA
Data do pedido: 27-05-2008

Data do pedido: 20-08-2007

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 30-07-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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TISSOT

N.º Pedido: 0000340/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000346/2008/ME/MP

Marca: TISSOT

Marca: ZWAN LOGO AND DEVICE IN

Classe: 14

COLOUR

Titular: Tissot SA

Classe: 29

País de Origem: SUÍÇA

Titular: Meatpoint B.V.

Data do pedido: 19-01-2010

País de Origem: HOLANDA

Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 08-04-2008

Data de Concessão: 30-07-2013

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação Concessão: 3º BPI

Data de Concessão: 30-07-2013
Publicação Concessão: 3º BPI

HERTZ

N.º Pedido: 00000384/2007/ME/MS

N.º Pedido: 0000500/2008/ME/MP

Marca: HERTZ

Marca: PEPSI

Classe: 39

Classe: 32

Titular: Her tz System, Inc

Titular: Pepsico, INC.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

AMÉRICA

Data do pedido: 05-01-2007

Data do pedido: 07-10-2008

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 0000600/2009/ME/MP

N.º Pedido: 0000589/2009/ME/MP

Marca: FREECOR

Marca: COLAGEM

Classe: 01

Classe: 19

Titular: Ar teco N.V.

Titular: Colagem and device
País de Origem: ITÁLIA

FREECOR

Data do pedido: 18-03-2009

Data do pedido: 23-03-2020
Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 28-11- 2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

AQUA

País de Origem: BÉLGICA

N.º Pedido: 0000603/2008/MN/MP

N.º Pedido: 0000604/2008/MN/MP

Marca: AQUA

Marca: CERIS

Classe: 32

Classe: 32

Titular: A CAVIBEL - Indústria de Bebidas

Titular: A Cavibel - Indústria de Bebidas de

de Cabo Verde, SARL

Cabo Verde, SARL

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

Data do pedido: 03-04-2008

Data do pedido: 03-04-2008

Publicação: B.O 01-10-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 31-07-2015

Data de Concessão: 31-07-2015

Publicação Concessão: 16º BPI

Publicação Concessão: 16º BPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

80

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

KING´S

N.º Pedido: 0000607/2008/MN/MS

N.º Pedido: 0000609/2008/MN/MS

Marca: HOTEL PESTANA TRÓPICO

Marca: PESTANA TRÓPICO HOTEL

Classe: 36, 39, 41, 43

Classe: 36, 39, 41, 43

Titular: Sociedade Empr eendimentos Tur ís-

Titular: Sociedade Empr eendimentos Tu-

tico, S.A.,

rísticos, S.A.

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

Data do pedido: 18-07-2008

Data do pedido: 18-07-2008

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O 01-01-2010

Data de Concessão: 31-08-2015

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

N.º Pedido: 0000610/2010/ME/MP

N.º Pedido: 0000631/2009/ME/MP

Marca: KING´S

Marca: REMIA

Classe: 29, 30

Classe: 29 e 30

Titular: WILMAR INTERNATIONAL

Titular: RTemia C.V.

REMIA

LIMITED

País de Origem: HOLANDA

País de Origem: SINGAPURA

Data do pedido: 01-07-2008

Data do pedido: 02-06-2010

Publicação:1ºBPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13 -08- 2013

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 0000687/2006/ME/MP

N.º Pedido: 0000633/2010/ME/MP

Marca: REXONA

Marca: SANIA

Classe: 16

Classe: 29, 30

Titular: NAVIGATOR BRANDS, S.A.

Titular: WILMAR INTERNATIONAL

SANIA

LIMITED

SOPORSET

País de Origem: SINGAPURA

País de Origem: PORTUGAL
Data do pedido: 24-10-2006
Publicação: B.O. 25-06-2010

Data do pedido: 03-06-2010

Data de Concessão: 27-05-2015

Publicação: 1º BPI

Publicação Concessão: 6º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013
Publicação Concessão: 3º BPI

KEEP

WALKING

N.º Pedido: 0000714/2007/ME/MP

N.º Pedido: 0000745/2008/ME/MP

Marca: KEEP WALKING

Marca: PERDIX

Classe: 33

Classe: 29

Titular: Diageo Br ands B.V.

Titular: PERDIGÃO AGROINDUSTRI-

País de Origem: HOLANDA

AL S.A

Data do pedido: 04-10-2007

País de Origem: BRASIL

Publicação: B.O. 25-06-2010

Data do pedido: 13-10-2008

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação: B.O. 25-06-2010

Publicação Concessão: 16º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014
Publicação Concessão: 3º BPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

81

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Pedido: 00000830/2009/ME/MS

N.º Registo: 0000839/2010/ME/MP

Marca: Anantar a

Marca: Captain Mor gan Or iginal Spiced

Classe: 43 e 44

Gold

Titular: M&H Management Limited

Classe: 33

País de Origem: Singapur a

Titular: Diageo Scotland Limited

Data do pedido: 25-03-2009

País de Origem: Escócia

Publicação: 1ºBPI

Data do Pedido: 19-08-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação Concessão: 5ºBPI

Data de Concessão: 13-08-2013
Publicação Concessão: 12º BPI

N.º Pedido: 0000853/2010/ME/MS

N.º Pedido: 00000874/2007/ME/MP

Marca: FREED WIDGET DESIGN

Marca: RESERVA D`AMIZADE

Classe: 39

Classe: 33

Titular: Delta Air Lines, Inc.

Titular: Paço das Côr tes – produção e co-

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

mércio de vinhos, Lda.

AMÉRICA

País de Origem: Por tugal

Data do pedido: 30-03-2010

Data do pedido: 10-04-2007

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1ºBPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3ºBPI
N.º Pedido: 00000912/2009/ME/MP

N.º Pedido: 00000911/2009/ME/MP

Marca: LICOR BEIRÃO

Marca: LICOR BEIRÃO

Classe: 33

Classe: 33

LICOR
BEIRÃO

Titular: J . Car r anca Redondo, Lda.

Titular: J . Car r anca Redondo, Lda.

País de Origem: Por tugal

País de Origem: PORTUGAL

Data do pedido: 07-09-2009

Data do pedido: 07-09-2009

Publicação: 1ºBPI

Publicação: 1ºBPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 3ºBPI

Publicação Concessão: 3ºBPI

N.º Pedido: 00000916/2009/ME/MS

N.º Pedido: 0000954/2009/ME/MP

Marca: M COLLECTION. COM

Marca: FRASA

Classe: 43

Classe: 6,7 e 11

Titular: MHG IP HOLDING

Titular: FRASA-SGPS, S.A.

(SINGAPORE) PTE. LTD.

FRASA

País de Origem: SINGAPORE

País de Origem: PORTUGAL

Data do pedido: 06-04-2009

Data do pedido: 26-02-2009

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI
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CINTRA

TOP
BEER

N.º Pedido: 0000959/2007/ME/MP

N.º Pedido: 00000976/2007/ME/MP

Marca: CINTRA

Marca: PRIMA

Classe: 32

Classe: 32

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: PORTUGAL

PRIMA

Data do pedido: 08-08-2007

Data do pedido: 08-08-2007

Publicação: B.O 01-10-2010

Publicação: B.O 01-10-2010

Data de Concessão: 27-05-2015

Data de Concessão: 27-05-2015

Publicação Concessão: 8º BPI

Publicação Concessão: 8º BPI

N.º Pedido: 00000979/2007/ME/MP

N.º Pedido: 00001006/2009/ME/MP

Marca: TOP BEER

Marca: MUMM

Classe: 32

Classe: 33

Titular: FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

Titular: G.H. & CIE, Societé Vinicole de

País de Origem: PORTUGAL

Champagne, Successeur

Data do pedido: 08-08-2007

País de Origem: FRANÇA

Publicação: B.O 01-10-2010

Data do pedido: 31-12-2009

Data de Concessão: 27-05-2015

Publicação: 1º BPI

Publicação Concessão: 8º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014
Publicação Concessão: 3º BPI
N.º Pedido: 00001024/2010/ME/MS

N.º Pedido: 00001023/2010/ME/MS

Marca: RE/MAX

Marca: RE/MAX
Classe: 35, 36

Classe: 35, 35

Titular: RE/MAX, LLC, Sociedade de Delawa-

Titular: RE/MAX, LLC,

re

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

RE/MAX

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

AMÉRICA

Data do pedido: 04-08-2010

Data do pedido: 04-08-2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 15-09-2015

Data de Concessão: 15-09-2015

Publicação Concessão: 6º BPI

Publicação Concessão: 6º BPI

RIO BRAVO

N.º Pedido: 00001025/2010/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001029/2007/ME/MP

Marca: RIO BRAVO

Marca: SMIRNOFF

Classe: 03, 05, 16, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35

Classe: 33

Titular: UNIARME - União de armazenistas

Titular: Diageo Nor th Amer ica, Inc.

de Mercearia, C.R.L

SMIRNOFF

País de Origem: Por tugal

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

Data do pedido: 29-07-2010

Data do pedido: 08-02-2007

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 05-08-2015

Data de Concessão: 03 -09-2013
Publicação Concessão: 4º BPI
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CRETCHEU

N.º Pedido: 00001165/2010/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001169/2008/ME/MP

Marca: CRETCHEU

Marca: F J AMMER

Classe: 09, 36

Classe: 09

Titular: BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.

Titular: Toyota J idosha Kabushiki Kaisha

País de Origem: PORTUGAL

(Toyota Motor Corporation)

F JAMMER

Data do pedido: 30-04-2010

País de Origem: J apão

Publicação: 1º BPI

Data do pedido: 01-07-2008

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação: 1º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014
Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Pedido: 00001187/2010/ME/MP

N.º Pedido: 000001212/2008/ME/MP

Marca: PIONEER stylized

Marca: L`OREAL

Classe: 09, 37

Classe: 03

Titular: Pioneer Cor por ation

Titular: L´OREAL, S.A.

País de Origem: J APÃO

País de Origem: FRANÇA

L`OREAL

Data do pedido: 09-06-2010
Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 30-04-2015

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 4º BPI

N.º Pedido: 00001229/2011/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001228/2010/ME/MP

Marca: MELIÃ HOTEL & RESORTS

Marca: NiKon

Classe: 16, 43

Classe: 09

Titular: Dor pan, S.L.

Titular: NIKON CORPORATION

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: J apão

Data do pedido: 02-03-2011

Data do pedido: 08-12-2010

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 28-11- 2014

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

IMPERIAL

Data do pedido: 28-10-2008

N.º Pedido: 00001241/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001242/2011/ME/MP

Marca: IMPERIAL

Marca: PLEASE DEVICE

Classe: 25

Classe: 25

Titular: imper ial S.P.A.

Titular: imper ial S.P.A.

País de Origem: ITÁLIA

País de Origem: ITÁLIA

Data do pedido: 07-06-2011

Data do pedido: 07-06-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 13-08- 2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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N.º Pedido: 00001243/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001314/2008/ME/MS

Marca: DATSUN

Marca: AMERICAN EXPRESS

Classe: 36, 39, 42

Classe: 12

Titular: Amer ican Expr ess Mar keting & De-

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha

DATSUN

velopment Corp.

(Also Trading as Nissan Motor Co.Ltd.)

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: J APÃO

AMÉRICA

Data do pedido: 07-06-2011

Data do pedido: 03-06-2008

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

N.º Pedido: 00001316/2009/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001329/2008/ME/MP

Marca: SIBS

Marca: IGLO

Classe: 09, 36, 38

Classe: 29

Titular: Sibs – Sociedade interbancária de

Titular: IGLO NEDERLAND B.V.

Serviços, S.A.

País de Origem: HOLANDA

IGLO

País de Origem: PORTUGAL

Data do pedido: 09-09-2008

Data do pedido: 03-06-2009

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 13º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI
N.º Pedido: 00001353/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001330/2008/ME/MP

Marca: OMALA

Marca: IGLO

Classe: 04

Classe: 29

Titular: SHELL BRANDS INTERNATIO-

Titular: IGLO NEDERLAND B.V.
País de Origem: Holanda

OMALA

Data do pedido: 09-09-2008

NAL AG
País de Origem: SUÍÇA
Data do pedido: 27-04-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 31-08-2015

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

CORENA

N.º Pedido: 00001354/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001360/2011/ME/MP

Marca: CORENA

Marca: TELLUS

Classe: 04

Classe: 04

Titular: SHELL BRANDS INTERNATIO-

Titular: SHELL BRANDS INTERNATI-

NAL AG

TELLUS

País de Origem: SUÍÇA

ONAL AG

País de Origem: SUÍÇA

Data do pedido: 27-04-2011

Data do pedido: 27-04-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 31-08-2015

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI
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HELIX

N.º Pedido: 00001361/2011/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001366/2011/ME/MP

Marca: HELIX

Marca: MORLINA

Classe: 04

Classe: 04

Titular: SHELL BRANDS INTERNATIO-

Titular: SHELL BRANDS INTERNATIO-

NAL AG

NAL AG

MORLINA

País de Origem: Suíça

País de Origem: Suíça

Data do pedido: 27-04-2011

Data do pedido: 27-04-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 31 -08- 2015

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

N.º Pedido: 00001367/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001383/2008/ME/MP

Marca: ROMEO Y J ULIETA

Marca: WURTH

Classe: 34

Classe: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11,

Titular: Cor por acion Habanos, S.A.

12, 16, 17, 19, 20, 21, 22

País de Origem: Cuba

Titular: WÜRTH INTERNATIONAL AG

Data do pedido: 31-01-2011

País de Origem: SUÍÇA

Publicação: 2º BPI

Data do pedido: 18-09-2008

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação: 2º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

Data de Concessão: 31-08-2015
Publicação Concessão: 5º BPI
N.º Pedido: 00001428/2011/ME/MS

N.º Pedido: 00001427/2011/ME/MS

Marca: CITI

Marca: CITICORP

Classe: 36

Classe: 36

Titular: CITIGROUP INC.

Titular: CITIGROUP INC.

CITICORP

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

AMÉRICA

Data do pedido: 13-07-2011

Data do pedido: 13-07-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 30-04-2015

Data de Concessão: 30-04-2015

Publicação Concessão: 4º BPI

Publicação Concessão: 4º BPI

N.º Pedido: 00001575/2008/MN/MP&S

N.º Pedido: 00001576/2008/ME/MP&S

Marca: ABB

Marca: ABB

Classe: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17,

Classe: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17,

19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45

Titular: ABB ASEA BROWN BOVERI LTD.

Titular: ABB ASEA BROWN BOVERI LTD.

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA

Data do pedido: 09-05-2008

Data do pedido: 09-05-2008

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 31-08-2015

Data de Concessão: 31-08-2015

Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI
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N.º Pedido: 00001577/2008/ME/MP&S

N.º Pedido: 00001588/2009/ME/MP

Marca: ABB

Marca: GOLDEN VIRGINIA

Classe: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17,

Classe: 34

19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 45

Titular: Imper ial Tobacco Limited

Titular: ABB ASEA BROWN BOVERI LTD.

País de Origem: REINO UNIDO

País de Origem: SUÍÇA

Data do pedido: 03-06-2009

Data do pedido: 09-05-2008

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2ºBPI

Data de Concessão: 28-09-2012

Data de Concessão: 31-08- 2015

Publicação Concessão: 4º BPI

Publicação Concessão: 5º BPI

SUPERKINGS

N.º Pedido: 00001589/2009/ME/MP

N.º Pedido: 00001593/2009/ME/MP

Marca: SUPERKINGS

Marca: DRUM

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Imper ial Tobacco Limited

Titular: VAN NELLE TABAK NENDER-

País de Origem: REINO UNIDO

LAND BV

DRUM

Data do pedido: 03-06-2009

País de Origem: HOLANDA

Publicação: 2ºBPI

Data do pedido: 03-06-2009

Data de Concessão: 30-04-2015

Publicação: 2º BPI

Publicação Concessão: 4ºBPI

Data de Concessão: 31-08-2015
Publicação Concessão: 5º BPI
N.º Registo: 00001728/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001594/2009/ME/MP

Marca: BEYOND

Marca: REGAL

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands Sàr l

Titular: Imper ial Tobacco Limited

REGAL

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: REINO UNIDO

Data do pedido: 20-10-2011

Data do pedido: 03-06-2009

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 30-04-2015

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 4ºBPI

N.º Registo: 00001729/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001733/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO BEYOND

Marca: ASICS STRIPE 36

Classe: 34

Classe: 18, 25

Titular: Philip Mor r is Br ands Sàr l

Titular: ASICS CORPORATION

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: JAPÃO

Data do pedido: 20-10-2011

Data do pedido: 25-10-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 28-11-2014

Publicação Concessão: 16º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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N.º Pedido: 00001736/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001789/2011/ME/MP

Marca: ASICS STRIPE 18 DEVICE

Marca: OMO

Classe: 18, 25

Classe: 03

Titular: ASICS CORPORATION

Titular: UNILEVER N.V.

País de Origem: JAPÃO

País de Origem: HOLANDA

OMO

Data do pedido: 25-10-2011

AXE

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 28-11-2014

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Pedido: 00001792/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001796/2011/ME/MP

Marca: AXE

Marca: AXE

Classe: 03

Classe: 03

Titular: UNILEVER N.V.

Titular: UNILEVER N.V.

País de Origem: HOLANDA

País de Origem: HOLANDA

Data do pedido: 28-12-2011

Data do pedido: 28-12-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Pedido: 00001801/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001800/2011/ME/MP

Marca: SHIELD

Marca: IMPULSE

Classe: 03

Classe: 03

Titular: UNILEVER N.V.

Titular: UNILEVER N.V.

SURE

País de Origem: HOLANDA

SHIELD

Data do pedido: 28-12-2011

País de Origem: HOLANDA
Data do pedido: 28-12-2011
Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

REXONA

Data do pedido: 28-12-2011

N.º Pedido: 00001802/2011/ME/MP

N.º Pedido: 00001803/2011/ME/MP

Marca: REXONA

Marca: IMPULSE

Classe: 03

Classe: 03

Titular: Unilever N.V.

Titular: UNILEVER N.V.

País de Origem: HOLANDA

IMPULSE

Data do pedido: 28-12-2011

País de Origem: Holanda

Data do pedido: 28-12-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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PUBLICAÇÃO DE OBRAS
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

7
PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS
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Publicação Número 0650

Publicação Número 0649
AUTOR Mário da Conceição de Fátima Vaz Almeida

AUTOR IOLANDA IBRANTINA FONSECA
Título da Obra Doçura di amor

Título da Obra O DERRADEIRO GESTO

Classificação Poema

Classificação Projeto de Curta-Metragem
Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 02-03-2020

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 04-03-2020

Publicação Número 0651
AUTOR OFICINA DE UTOPIAS

Publicação Número 0652
AUTOR RESAME FREIRE VASCONCELOS

Título da Obra Olt de caixa d´ága

Título da Obra

Classificação Projeto

Classificação

Há palavra
Poema

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 17-03-2020

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 17-07-2020

Publicação Número 0653
AUTOR RESAME FREIRE VASCONCELOS

Publicação Número 0654
AUTOR MANUEL GOMES ORTET

Título da Obra Compodo

Título da Obra Nha vez

Classificação Poema

Classificação Música

Suporte de Entrega Papel

Suporte de Entrega Papel

Data do pedido 13-07-2020

Data do pedido 14-07-2020

Publicação Número 0656

Publicação Número 0655

AUTOR JOSÉ MANUEL ROCHA DE MACEDO DE

AUTOR MANUEL GOMES ORTET

MATOS ALVES
Título da Obra Conforto
Título da Obra VOADOR
Classificação Música
Classificação Folhetos

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 14-07-2020

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 09-06-2020
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Publicação Número 0657

Publicação Número 0658
AUTOR Valdir Fonseca Lucas Rosalina

AUTOR Henrique Rosevelth Gomes Correia
Título da Obra Mulher Eterno

Título da Obra Kontagiosu

Classificação Poemas

Classificação Música

Suporte de Entrega Pen Drive
Data do pedido 28-07-2020

Suporte de Entrega Papel

Publicação Número 0659

Publicação Número 0661

Data do pedido 16-07-2020

AUTOR Resame Freire Vasconcelos

AUTOR FEIA TV MULTIMÉDIA S.U LDA

Título da Obra Ku nha nome carimbado

Título da Obra NHA AMOR

Classificação Música

Classificação Videoclipe

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 13-07-2020

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Suporte de Entrega DVD
Data do pedido 20-08-2020

0662

Publicação Número

Luís Caetano Rocha R. Pires

AUTOR

CARGOONLINE

Título da Obra

Software

Classificação

0663
Manuel Gomes Ortet
Cenas de Vida
Poema

CD

Suporte de Entrega

04 – 08 -2020

Data do pedido

Publicação Número 0664
AUTOR Resamé Freire Vasconcelos

Papel
04 – 08 -2020

Publicação Número 0665
AUTOR Adilson Lima Semedo

Título da Obra 100 conto

Título da Obra Gestão inteligente dos resíduos e água (GIRA)
Classificação Projeto

Classificação Música

Suporte de Entrega Papel

Suporte de Entrega Papel

Data do pedido 18 – 08 -2020

Data do pedido 04 – 08 -2020
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Publicação Número 0667

Publicação Número 0668
AUTOR Valdir Fonseca Lucas Rosalina

AUTOR Luís Caetano Rocha R. Pires
Título da Obra NÔS ERP

Título da Obra Minis Nhos Bem

Classificação Software

Classificação Música

Suporte de Entrega CD
Data do pedido 22-07-2020

Suporte de Entrega Papel

Publicação Número 0669

Publicação Número 0670/2020

Data do pedido 14 – 08 -2020

AUTOR A VONTADE SERVICES, SOCIEDADE

AUTOR Loide Romise Reis Santos

UNIPESSOAL LDA
Título da Obra Sakudi
Título da Obra Homecoming Project, Cabo Verde
Classificação Guião Cinematográfico
Classificação Projeto
Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 04-05-2020

Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 07-09-2020

Publicação Número
AUTOR
Título da Obra
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

0671

Publicação Número

Viva Verde LDA

AUTOR

Rede Desconto Alimentar

Título da Obra

Projeto

Classificação

0672
RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS
Na Poizia
Poema

Papel

Suporte de Entrega

25-05-2020

Data do pedido

Publicação Número 0673
AUTOR Manuel Gomes Ortet

Papel
13-07-2020

Publicação Número 0674
AUTOR RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS

Título da Obra Dor de Mãe

Título da Obra Nunca Quis
Classificação Poema

Classificação Poema

Suporte de Entrega Papel

Suporte de Entrega Papel

Data do pedido 13-07-2020

Data do pedido 14-07-2020
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Publicação Número 675

Publicação Número 0677
AUTOR Reyes Consulting

AUTOR AFIX Tecnologia, Soc. Unipessoal Lda
Título da Obra Sistema de Gestão de Planeamento e orçamen-

Título da Obra Praia Negra Village

to dos Ministérios/ E-GOV
Classificação Projeto
Classificação Projeto
Suporte de Entrega Papel
Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 20 – 07 -2020

Data do pedido 28 – 06 -2020

Publicação Número 0679
AUTOR Edson Jorge Varela Mendes Andrade
Título da Obra SEMENTI SEKERU

Classificação Poema
Suporte de Entrega CD
Data do pedido 07 – 10 -2020
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