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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. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ÍNDICE 
 
NOTA DE ABERTURA …………………………………………………………………..3 

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

LOGOTIPO.…………….………………………………………………………….6 

DESENHO.…………….…………………………………………………………...8 

MARCA………………….………………………………………………………..10 

RETIFICAÇÃO DE PEDIDOS………….…....…………………………………………42 

MARCA…………..………………………………………………………….……43 

RECTIFICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTO...……………..…………46 

AVERBAMENTOS....……………………………………………….………………...…49 

TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE…….………………………….………50 

MODIFICAÇÃO INDENTIDADE DO TITULAR..…………………………...58 

MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR.………...………………………….60 

TÍTULOS DE CONCESSÃO….………………..……….………………………………63 

            MARCA…………….……………………………………...…………..……….....64           

DECLARAÇÃO INTENÇÃO DE USO….……..……….……………………………...70 

 APRESENTAÇÃO DECLARAÇÃO INTENÇÃO DE USO...……..…………71 

PUBLICAÇÃO  DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS………83 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

2 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

3 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Num mundo globalizado, a Propriedade Intelectual (PI), por ser uma das pe-
dras angulares do sucesso económico das PME’s, permite que estas sejam 
mais competitivas e inovadoras, através da utilização dos direitos exclusivos 
que a proteção da PI proporciona, na produção e comercialização das suas 
criações e inovações, assim como na valorização dos seus ativos intangíveis, 

através de marcas, patentes de invenção e modelos de utilidade, desenhos ou 
modelos industriais, indicações geográficas e denominação de origem, entre 
outros ativos da PI. 

Nesse contexto, a publicação do nº 22 do Boletim da Propriedade Intelectual 
(BPI), traduz-se de extrema importância para o Instituto de Gestão da Quali-
dade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), principalmente porque constitui 
uma ferramenta para a divulgação dos ativos da PI das empresas e organiza-
ções nacionais e internacionais protegidos no território nacional. 

Apesar dos desafios inerentes à pandemia da COVID-19, que acabou por 
impactar os vários setores da sociedade, e naturalmente o da PI, realça-se, 
que o ano 2020 foi um ano de importantes conquistas e realizações para o Instituto e em particular para a Propriedade Inte-

lectual em Cabo Verde, na medida em que foram realizadas e lançadas iniciativas estruturantes e cruciais para a construção 
de um  sistema robusto de proteção da PI em Cabo Verde, bem como para a sua  integração nos sistemas regionais e inter-
nacionais nesse domínio. 

De entre as conquistas, realça-se o lançamento do processo participativo de elaboração da Política e Estratégia Nacional da 
Propriedade Intelectual (PENPI), tendo sido concluída com sucesso a 1ª fase, ou seja, o estabelecimento do Estado de Arte 
da Propriedade Intelectual em Cabo Verde, validado pela Tutela. Prevê-se a realização das próximas fases (formulação do 
documento da Política e do Plano Estratégico da PI, validação e submissão à tutela para aprovação) no decorrer deste ano. 

De se destacar igualmente os progressos alcançados no processo de adesão de Cabo Verde aos Tratados da OMPI (CUP - 
Convenção da União de Paris, PCT – Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, Ato de Genebra (Proteção das Indica-
ções Geográficas/Denominações de Origem) e Protocolo de Madrid referente ao registo internacional de marcas) e acordo e 
protocolos da Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual - ARIPO, (Protocolos de Banjul (referentes ao 
registo de  marcas), Harare (Proteção das patentes de invenção), Arusha (Proteção das variedades de plantas) e Swakop-
mund (Proteção dos conhecimentos tradicionais e folclore), que permitirá um reforço do  Sistema Nacional da Propriedade 
Intelectual, tendo em vista que o mesmo constitui um dos aspetos essenciais da política económica e um catalisador para o 
desenvolvimento nacional.  

Uma nota digna de menção refere-se ao ganho alcançado pelo Instituto em 2020 com a certificação do seu Sistema de Ges-
tão da Qualidade na norma ISO 9001:2015, cujo âmbito abrange, de entre outros, o processo de registo da Propriedade In-
dustrial, dos Direitos de Autor e Conexos. 

Considerando que esta edição do BPI coincide com o mês em que se comemora o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, 
26 de abril, que este ano é comemorado sob o lema: PI e PME` s: levar as suas ideias para o mercado.  O grande objetivo é 
mostrar às PME’ s como as ferramentas do sistema de PI - marcas, desenhos ou modelos, direitos autorais, patentes, segre-

dos comerciais, indicações geográficas e denominações de origem, entre outros, podem ajudar essas empresas a levar as 
suas ideias para o mercado e a transformar essas ideias em oportunidades de negócio, capaz de gerar rendimentos ou valor 
acrescentado, criar empregos e enriquecer a oferta de produtos e serviços à disposição dos consumidores no mercado.  

Ainda, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da PI deste ano, também se destaca o papel crucial que a OMPI e os 
Institutos Nacionais de Propriedade Intelectual (à semelhança do IGQPI) e regionais em todo o mundo, desempenham na 
criação de condições favoráveis para que as PME’ s impulsionem a inovação e a criatividade, bem assim a recuperação eco-
nómica e criação de empregos no contexto pós pandémico de retoma económica. 

O IGQPI pretende assinalar as comemorações do Dia Mundial da PI, enquanto um marco para lançamento de várias ativida-
des de sensibilização, informação e formação dos diferentes stakeholders sobre a temática da PI, que serão realizadas com 
os seus parceiros durante este ano. Pela importância do lema do Dia Mundial da PI deste ano um enfoque especial será dado 
às MPME. 

Antes de terminar, gostaria de deixar um sinal de reconhecimento a toda a equipa do IGQPI, em particular aos colaborado-
res da Direção de Serviço da Propriedade Intelectual - DSPI pelo excelente trabalho que vêm realizando com profissionalis-
mo, rigor e qualidade, o que contribui seguramente para a excelência, qualidade, eficiência e eficácia nas atividades desen-
volvidas e nos serviços prestados pelo Instituto.  

Um bem-haja a Propriedade Intelectual, ao IGQPI e a Cabo Verde.  

Votos de uma ótima leitura e profícua consulta. 
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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 
 

Requerente 
 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004437/2020  
 
IMPORQUÍMICA CABO VERDE, IMPORTAÇÃO, 
COMERCIALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE PRODU-
TOS QUIMICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
Cabo Verde  
 
Avenida de Cuba, Chã d´areia, edifício Alucar, cidade 
da Praia, Ilha de Santiago 
 
18-11-2020 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004439/2020 
 
Organização para o Desenvolvimento Integral da Fa-
mília (ODIF)  
 
Cabo Verde  
 
Cidadela, Cidade da Praia - Cabo Verde 
 
25-09-2020 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 

00004458/2020 
 
CASA DO CIDADÃO 
 
Cabo Verde 
 
Avenida Amílcar Cabral, nº03, Calçada Diogo Gomes - 
Plateau  
 
10-12-2020 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004470/2020 
 
CENTRO NACIONAL DE ARTE, ARTESANATO E 
DESIGN - CNAD 
 
Cabo Verde 
 
PRAÇA NOVA, SÃO VICENTE 
 
16-11-2020 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004482/2020 
 
SARA JANINE AGUIRRE ALHINHO 
 
Cabo Verde  
 
PALMAREJO - Cova Minhoto 799 
 
31-12-2020 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004478/2021 
 
Angelo Monteiro Barbosa 
 
Cabo Verde 
 
Achada Grande Frente, Praia- Cabo Verde 
 
15-01-2021 

Reivindicação de cores: Navy Blue com cor Primário e Dark Grey como cor 
secundário e Branco 

Reivindicação de cores: Azul, Vermelho  

Reivindicação de cores: BRANCO e CASTANHO 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004540/2021  
 
VIVO - MINI MERCADO IMPORT EXPORT, LDA 
 
Cabo Verde  
 
Achada São filipe - Santiago. 
 
03-03-2021 

Reivindicação de cores: Amarelo, Vermelho  

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 

00004547/2021 
 
1456 Produções, Lda. 
 
Cabo Verde 
 
Cidade da Praia, Cabo Verde 
 
08-03-2021 
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PEDIDOS DE REGISTO   
DESENHOS 
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 Desenho nº 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Data do pedido 
 

Descrição:  

00004456/2020 
 
DM - INDÚSTRIAS Lda. 
 
Cabo Verde 
 
Praia, Santiago, Cabo Verde 
 
08-12-2020 
 
Garrafas/frascos/vasilhas distribuidores e similares, 
latas para bebidas 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

10 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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00004427/2020/MN/MS  
41 
 
ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTEGRAL DA FAMÍLIA 
 
CABO VERDE 
 
Cidade da Praia, Cabo Verde 
 
Comercial 
25-09-2020 
 
CLASSE 41: Organização e realização de conferencias, 
workshops, seminários, treinamentos pessoal e organi-
zacional. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004428/2020/ME/MP 
02  
 
SWIMC LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115, 
E.U.A 
 
Industrial e Comercial  
02-10-2020 
 
Abaixo listado 

 

00004429/2020/ME/MP 
30 
ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIR-
KETI 
 
Turquia 
Organize Sanayi Bolgesi 11. Cadde Eskisehir Turkey 
 
Industrial e Comercial 
14-10-2020 
 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

CLASSE 30: Biscoitos [bolinhos]; chocolates; produtos de pastelaria; bola-
chas de água e sal; wafers; bolos; tartes; sobremesas, nomeadamente sobre-
mesas de produtos de pastelaria e sobremesas à base de farinha e chocolate; 
pão; grafos tufados; farinha de aveia; cereais para pequeno-almoço; gelados 
[sorvetes]; gelados alimentares. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004430/2020/ME/MP 
07; 09 e 11 
 
GREE ELETRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI 
China 
 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, Peo-
ple's Republic of China 
 
Industrial e Comercial 
03-11-2020 
 
Abaixo Listado 

VALSPAR 

CLASSE 02: Tintas de alumínio; pó de alumínio para a pintura; corantes de 
anilina; preparações anticorrosivas; bandas (cintas) anticorrosão; tintas anti-
incrustantes; graxas contra a ferrugem; óleos contra a ferrugem; preparações 
contra a ferrugem para conservação; preparações contra o deslustre de me-
tais; tintas de amianto; tintas bactericidas; estuque; agentes ligantes para 
tintas; aglutinantes para tintas; verniz de betume: verniz de asfalto; pó de 
bronze: lacas de bronzeamento; bálsamo do canadá; negro de carvão 
(pigmento); carbonilo para conservar madeira; tintas para a cerâmica; revesti-
mentos de feltro para cartão betumado (tintas); revestimentos (tintas); óxido 
de cobalto (corante); colofónia; corantes; copal; verniz de copal; creosoto 
para a conservação de madeira; têmperas; tinturas; matérias tintoriais; madei-
ra corante para tinturaria; extractos de madeira corante para tinturaria; esmal-
tes (vernizes); esmaltes para a pintura I tintas de esmalte; tintas ignífugas; 
fixadores (vernizes); metais em folhas para uso em pintura, decoração, im-
pressão e arte; esmaltes (tintas, lacas); gomas-resinas; gomas-lacas; índigo 
(corante); lacas; negro de fumo (pigmento); leite (lavagem) de cal; massa 
mástique (resina natural); metais em pó para uso em pintura, decoração, im-
pressão e arte; resinas naturais em estado bruto; óleos para a conservação de 
madeira; tetróxido de chumbo: pigmento (óxido de zinco); litargírio; remen-
dos de tinta reposicionáveis; tintas; pigmentos; primários; preparações para a 
protecção de metais; óxido salino de chumbo; mínio; sandáraca; secantes 
(agentes de secagem) para tintas; terra de siena; pasta de prata; emulsões de 
prata (pigmentos); pós para pratear; fuligem (corante); sumagre para verni-
zes; espessantes para tintas; diluentes para tintas; diluentes para lacas; dióxi-
do de titânio (pigmento); terebintina (diluentes para tintas); revestimentos de 
protecção para chassis de veículos; preparações de vedação inferior para 
chassis de veículos; vernizes; alvaiade; branco de cal; revestimentos para 
madeira (tintas); mordentes para madeira; tinturas para a madeira; conservan-
tes da madeira; óxido de zinco (pigmento). 

Reivindicação de cores: Vermelho, preto, branco 

KINGHOME 

CLASSE 07: Compressores [máquinas]; compressores para frigoríficos; misturadores eléctricos de cozinha para uso doméstico; espremedores eléctricos; 

processadores de alimentos eléctricos; máquinas de lavar roupa; máquinas de espremer roupa; máquinas de lavar touça; aspiradores; motores eléctricos 

excepto para veículos terrestres; moinho eléctrico de café; picadores eléctricos de carne para uso doméstico; trituradores de resíduos alimentares. CLASSE 

09: Telemóveis; terminais interactivos de ecrã táctil; circuitos integrados; aparelhos de processamento de dados; aplicações descarregáveis para telemóveis; 

comandos à distância para uso doméstico; adaptadores eléctricos; baterias; condensadores; interruptores eléctricos; chips electrónicos; tomadas eléctricas; 

fios eléctricos; cabos eléctricos; fechaduras eléctricas; software informático (gravado); equipamento de reconhecimento facial. CLASSE 11: Frigoríficos; 

congeladoras; aparelhos de ar condicionado; instalações e aparelhos de ventilação [ar condicionado]; radiadores, eléctricos; secadores de roupa, eléctricos; 

ventiladores [ar condicionado]; desumidificadores de ar para uso doméstico; aparelhos de purificação do ar; exaustores para uso na cozinha; esquentadores 

de água para uso em lavagem (aquecimento a gás ou eléctrico); esquentadores eléctricos de água; fogões electromagnéticos de indução para uso doméstico; 

distribuidores eléctricos de água potável; chaleiras eléctricas para uso doméstico; humidificadores de ar para uso doméstico; panelas eléctricas para cozi-

nhar arroz; secadores de ar; esterilizadores de ar; secadores de cabelo eléctricos; armários de esterilização de pratos; aquecedores de água de energia solar; 

aquecedores de ar de casa de banho; queimadores de gás; fornos de microondas para uso doméstico; instalações de purificação de água; caldeiras eléctricas 

para cozinhar ovos para uso doméstico; torradeiras de pão; máquinas de café eléctricas; fornos de padaria para uso doméstico; panelas eléctricas de cozi-

mento lento; instalações de iluminação; máquinas de fazer gelo; garrafeiras de vinho eléctricas. 
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00004431/2020/ME/MP 
32, 33 
 
TEQUILA CUERVO; S.A. DE C.V. 
 
México 
Avenida Perifierico Sur No. 8500 Tlaquepaque, Jalisco 
C.P. 45609  
 
Industrial e Comercial 
02-11-2020 
 
CLASSE 32: Bebidas não alcoólicas. CLASSE 33: 
Bebidas alcoólicas (exceto cervejas); Tequila. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004432/2020/ME/MP 
06, 07, 08, 09, 11, 35 
 
CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD 
CHINA 
 
No. 200 Zhongshan 2 Road, Yuzhong District 
Chongqing 400014, China 
 
Industrial e Comercial 
05-11-2020 
Abaixo Listado 

JOSE CUERVO ESPECIAL RICOTA 

CLASSE 06: Metais comuns em bruto ou semitrabalhados; tubos de metal; mangas [ferragens de metal]; acessórios metálicos para construção; material 
ferroviário em metal; bandas de metal para amarrar; clipes de metal para cabos e tubos; pequenas peças metálicas; fivelas de metal comum [hardware]; 
unhas; acessórios metálicos para móveis; sinos de porta não eléctricos em metal; fechaduras metálicas, excepto eléctricas; cadeados; chaves de metal; co-
fres [caixas fortes]; garras de metal para prensas; baús de ferramentas em metal, vazios; etiquetas de metal; sinos para animais; hastes metálicas para solda-
gem; âncoras; pulseiras de identificação em metal; palhetas de vento ou de metal; protectores de árvores em metal; armadilhas para animais selvagens; 
obras de arte em metal comum; minérios de ferro; monumentos metálicos; ferros angulares em metal; adereços de metal; cotovelos de metal para tubos; 
junções metálicas para tubos; válvulas metálicas, excepto peças de máquinas; materiais de reforço metálico para tubos; colares de metal para fixação de 
tubos; escadas de metal; construções transportáveis em metal; cercas de metal; materiais de construção metálicos; andaimes metálicos; cabo de aço; cordas 
de metal; buchas metálicas; parafusos de metal; dobradiças de metal; ganchos [ferragens metálicas]; polias metálicas, excepto para máquinas. CLASSE 07: 
Máquinas agrícolas; cortadores de relva [máquinas]; bombas de arejamento para aquários; ceifeiras de forragem; máquinas de ordenha; máquinas de cortar 
cabelo eléctricas para animais; máquinas para trabalhar madeira; serras [máquinas]; máquinas para fabricar cartão canelado; máquinas para fazer calças de 
papel para fraldas; máquinas de impressão; teares; máquinas de dimensionar; máquinas de processamento de chá; máquinas electromecânicas de preparação 
de alimentos; máquinas de fazer cerveja; máquinas de processamento de tabaco; máquinas para trabalhar couro; máquinas de costura; máquinas de monta-
gem de bicicletas; máquinas para fabricar tijolos; máquinas de gravação; máquinas para fabricar baterias eléctricas; máquinas para fabricar cordões; máqui-
nas para fabricar esmalte; máquinas para fabricar lâmpadas; máquinas de embalagem; máquinas para fazer briquetes de carvão; máquinas de cozinha eléc-
tricas; máquinas de lavar roupa [lavadeira]; moinhos centrífugos; máquinas de colar; máquinas para trabalhar vidro; máquinas para fabricar fertilizantes; 
máquinas electromecânicas para a indústria química; brocas para minas; cortadores [máquinas]; máquinas de bombeamento de poços de petróleo; máquinas 
de mistura; desintegradores; guindastes [aparelhos de elevação e elevação]; martelos pneumáticos; máquinas de aparar; máquinas de fundição; máquinas 
para trabalhar metais; motores a vapor; dispositivos de ignição para motores de combustão interna; instalações eólicas para gerar electricidade; máquinas 
para fazer agulhas; máquinas para fazer zipares; suportes para máquinas; máquinas de cortar; máquinas para fabricar fios e cabos; ferramentas [partes de 
máquinas]; máquinas e aparelhos para polir [eléctricos]; cabeças de perfuração [partes de máquinas]; ferramentas manuais, sem serem manuais; rebarbado-
ras a motor; máquinas para a fabricação de componentes electrónicos; máquinas para a produção de instrumentos electrónicos; máquinas para uso na fabri-
cação de instrumentos electrónicos; máquinas para uso na fabricação de peças electrónicas; máquinas para lavar componentes electrónicos em produtos 
químicos; máquinas para lavar componentes electrónicos em solventes; máquinas para a produção de aparelhos ópticos; máquinas para separar gás; máqui-
nas de pulverização de tinta; dínamos; motores, excepto para veículos terrestres; bombas [máquinas]; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de ar com-
primido; cilindro pneumático (parte de máquinas); mecanismos de propulsão, excepto para veículos terrestres; rolamentos [peças de máquinas]; cintos para 
máquinas; máquinas de soldar eléctricas; máquinas e aparelhos eléctricos para limpeza; lavadoras de alta pressão; aspirador de pó; prensas de filtro; rolos 
de porta eléctricos; polidores de sapatos eléctricos; máquinas de galvanoplastia; abridores de porta eléctricos. CLASSE 08: Instrumentos de abrasão 
[instrumentos manuais]; implementos agrícolas manuais; ferramentas de jardim operadas manualmente; instrumentos e ferramentas para esfolar animais; 
arpões; conjuntos de manicura; brocas [partes de ferramentas manuais]; ferramentas de perfuração [ferramentas manuais]; rebitadores [ferramentas manu-
ais]; macacos de elevação manuais; pistolas manuais para extrusão de mástiques; ferramentas de gravura [ferramentas manuais]; espátulas para pedreiro; 
tesouras de podar; sabres; talheres de mesa [facas, garfos e colheres]; cabos para ferramentas manuais; ferramentas manuais operadas manualmente. CLAS-
SE 09: Programas de computador [software para download]; contadores; aparelhos para verificação de franquias; detectores de moedas falsas; distribuido-
res de bilhetes; máquinas de votação; scanners da retina para identificação de segurança de pessoas; aparelhos de identificação biométrica; fotocopiadoras 
[fotográficas, electrostáticas, térmicas]; aparelhos e instrumentos de pesagem; Compassos de corrediça; Medidores; Réguas [instrumentos de medida]; 
medidores de micrômetro; Réguas para medição; fitas métricas; Compassos de corrediça elétricos. aparelhos de medida; quadros de avisos electrónicos; 
instrumentos de navegação; aparelhos de vigilância electrónica por vídeo; câmaras [fotografia]; aparelhos e instrumentos de topografia; níveis 
[instrumentos para determinar a horizontal]; aparelhos de verificação da velocidade para veículos; aparelhos de medição de pressão; aparelhos e instrumen-
tos de química; aparelhos de medição eléctricos; lasers não para uso medicinal; aparelhos e instrumentos ópticos; materiais para redes eléctricas [fios, ca-
bos]; semicondutores; cartões com chip electrónico; condensadores [capacitores]; interruptores eléctricos; acoplamentos eléctricos; fichas eléctricas; painéis 
de controlo [electricidade]; capas para tomadas eléctricas; telas de vídeo; aparelhos de controlo remoto; fibras ópticas [filamentos condutores da luz]; apare-
lhos de regulação de calor; pára-raios; electrolisadores; aparelhos de extinção de incêndios; aparelhos radiológicos para uso industrial; dispositivos de pro-
tecção para uso pessoal contra acidentes; roupas para protecção contra acidentes, irradiação e incêndio; máscaras de protecção; luvas para protecção contra 
acidentes; joelheiras para trabalhadores; instalações eléctricas de prevenção contra roubo; fechaduras eléctricas; óculos; baterias eléctricas; carregadores 
para baterias eléctricas; desenhos animados; botas de segurança para uso industrial; tomadas eléctricas; iniciadores de contacto eléctricos; tampões para os 
ouvidos para mergulhadores; fechaduras eléctricas; fechaduras biométricas para impressões digitais; câmaras para endoscópios industriais; câmaras retrovi-
soras para veículos; sensor; alarmes; armários para alto-falantes; impressoras para uso com computadores; fontes de alimentação móveis, nomeadamente 
baterias recarregáveis; tacógrafos; balanças de banheiro; aparelhos de controlo remoto; comutadores de rede de computadores; pontes de rede de computa-
dores; rotador de internet; receptores e transmissores de rádio; sintonizadores de sinais de rádio; campainhas eléctricas; interfones; telefones de vídeo; mo-
nitor de vídeo; aparelhos de análise do ar; rotadores sem fio. CLASSE 11: Lâmpadas eléctricas; aparelhos e instalações de iluminação; tubos de iluminação; 
luzes para veículos; lâmpadas germicidas para purificação do ar; lâmpadas de ondulação; lâmpadas de óleo; aparelhos e instalações de cozinha; rochas de 
lava para uso em churrasqueiras; aparelhos e instalações de refrigeração; aparelhos e máquinas de purificação do ar; ventiladores [ar condicionado]; secado-
res de cabelo eléctricos; aparelhos de aquecimento eléctrico; aparelhos para a produção de nevoeiro; torneiras; tubos [partes de instalações sanitárias]; insta-
lações de rega automática; instalações de banho; aparelhos e instalações sanitárias; instalações de purificação de água; radiadores eléctricos; isqueiros; 
instalações de polimerização; lâmpadas; holofotes; tochas eléctricas; aparelhos e instalações de refrigeração; instalações de ar condicionado; aparelhos e 
máquinas de purificação de água; aquecedores de bolso; purificador de ar para uso doméstico; purificador de água eléctrico para uso doméstico; umidifica-
dores para uso doméstico; chaleiras eléctricas; exaustores para cozinhas; queimadores a gás; pistolas de calor; torneiras para tubos e condutas; aparelhos 
desinfectantes; roupas aquecidas electricamente. CLASSE 35: Publicidade; publicidade em-linha em uma rede de computadores; assistência em gestão de 
negócios; organização de exposições para fins comerciais ou publicitários; administração comercial do licenciamento de bens e serviços de terceiros; servi-
ços de agência de importação e exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de compras para terceiros [compra de bens e serviços para outras 
empresas]; consultoria em gestão de pessoas; serviços de relocalização para empresas; sistematização de informações em bancos de dados de computado-
res; aluguel de máquinas e equipamentos para escritório; contabilidade; aluguel de máquinas de venda automática; pesquisa de patrocínio; aluguel de estan-
des de vendas; serviços de venda por atacado para preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e suprimentos médicos; serviços de atacado para 
preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e suprimentos médicos; agência de emprego; serviços de agência de informações comerciais; marke-
ting; fornecimento de um mercado em-linha para compradores e vendedores de bens e serviços. 
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00004433/2020/ME/MP&S  
09, 16, 35, 36, 41 
 
INVESTEC BANK LIMITED 
 
ÁFRICA DO SUL 
100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196, 
África do Sul 
 
Industrial e Comercial 
13-11-2020 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004434/2020/ME/MP 
09, 16, 35, 36 e 41 
 
INVESTEC BANK LIMITED 
 
África do Sul 
100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196, 
África do Sul 
 
Industrial e Comercial 
13-11-2020 
Abaixo Listado 

 

00004435/2020/ME/MS 
36 
 
BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TE-
CHNOLOGY CO., LTD 
 
China 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No.6, Shangdi 
west Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Comercial 
23-11-2020  
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004436/2020/ME/MP&S 
09, 16, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 
 
BEIJING DAJIA INTERNET INFORMATION TE-
CHNOLOGY CO., LTD 
 
CHINA 
Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No.6, Shangdi 
west Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Industrial e Comercial 
23-11-2020 
Abaixo Listado 

-tários, notícias, actualidades, exercícios e preparação física, saúde, romance, desporto, lazer, direcção, religião, direito, criminal, videogames, questionários, 
culinária , natureza, jardinagem, política, finanças, comunicações móveis, piadas, cultura, turismo, história natural, problemas sociais, linguagem, ensino, 
matemática, geografia, história, geologia, biologia, tecnologia, temas sobre o terrorismo, filmes clássicos, filmes de faroeste, ciência e ficção, decoração, 
design de interiores, ciência, espectáculo infantil, arte que pode ser baixada através da Internet, redes globais de computador e dispositivos sem fio; software 
para fornecer e / ou transferir toques, jogos, protector de tela, logotipo e outros materiais audiovisuais (como fotografias, vídeos / filmes curtos e design 
gráfico) através da Internet ou outros meios electrónicos, como mensagens de texto ou números de telefone, que podem ser visualizado, inscrito e descarre-
gado e usado em telefones celulares ou outros dispositivos electrónicos, como computadores e smartphones, por consumidores e / ou usuários; vídeos musi-
cais, vídeos curtos, filmes curtos e filmes que foram gravados em suporte de dados; aplicações de software de computador, descarregáveis; capas para 
smartphones; tapetes para ratos (mouse pads). CLASSE 16:Bloco de notas; material de impressão; cartazes; papelaria; revistas [periódicos]; publicações 
impressas; instrumentos de escrita; fita gomada [papelaria]; materiais de desenho; materiais de ensino [excepto aparelhos]. CLASSE 25: Roupas; sapatos; 
chapéus; meias de malha; Luvas [vestuário]; lenços; cintos [vestuário]; /toucas de banho; máscaras para dormir. CLASSE 28: Jogos; brinquedos; xadrez; 
bolas para jogos; aparelhos de musculação; Luvas para jogos. CLASSE 35: Apresentação de produtos em meios de comunicação para fins de retalho; Forne-
cimento de informações comerciais através de um website; publicidade online numa rede informática; publicidade; Fornecimento de um mercado online para 
compradores e vendedores de produtos e serviços; optimização do tráfego do site; serviços de marketing; promoção de vendas para terceiros; gestão de negó-
cios de artistas; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas. CLASSE 36: Informações sobre seguros; investimento de capital; 
gestão financeira; serviços de financiamento; processamento de pagamentos com cartão de crédito; Transferência electrônica de fundos; acesso a operações 
bancárias via Internet; processamento de pagamentos com cartão de débito; Empréstimo de títulos. CLASSE 38: Transmissão de mensagens e imagens assis-
tida por computador; Fornecimento de salas de chat na Internet; fornecimento de acesso a bases de dados; transmissão de arquivos digitais; serviços de vide-
oconferência; Fornecimento de fóruns online; transmissão sem fio; emissão de televisão por assinatura; Transmissão de cartões de felicitações on-line; trans-
missão de vídeo sob demanda; transmissão de podcasts.CLASSE 39: Transporte; embalagem de mercadorias; armazenamento de mercadorias; serviços de 
correio [mensagens ou mercadorias]; reserva de viagens; pilotagem. CLASSE 41: Fornecimento de publicações eletrónicas online, não descarregáveis; foto-
grafia; serviços de entretenimento; serviços de jogos fornecidos em linha a partir de uma rede informática; produção de vídeo; Fornecimento de vídeos onli-
ne não descarregáveis; serviços educacionais; Fornecimento de programas de televisão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo a pedido; Forneci-
mento de música online, não descarregável; produção de espetáculos; produção de música; legendagem; dobragem; Fornecimento de informações sobre 
jogos na Internet; fornecimento de serviços de entretenimento online, incluindo informações, jogos, competições, eventos e descontos em redes informáticas; 
fornecimento de mensagem, informações e comentários no campo de eventos actuais, entretenimento e actividades culturais, notícias, desporto, recreação 
cultural, negócios e finanças, política e governo, saúde e força física, meteorologia, ciência e tecnologia, viagens, arte e literatura, estilo de vida e crescimen-
to pessoal, veículos e transporte, educação e desenvolvimento infantil, imobiliário, moda e design, comida e culinária, decoração doméstica, música e filmes, 
história, medicina, direito e consumo; Fornecimento de entretenimento, desporto, música, notícias, actualidades, artes e programas culturais por meio de 
websites e aplicativos de computador; Fornecimento de críticas de utilizadores para fins culturais ou de entretenimento; fornecer classificações de usuários 
para fins culturais ou de entretenimento. CLASSE 42: Concepção de software de computador; actualização de software de computador; conversão de dados 
ou documentos de mídia física para mídia eletrônica; Criação e concepção de índices de informação baseados em websites para terceiros [serviços de tecno-
logia da informação]; Fornecimento de motores de pesquisa para a Internet; concepção de software de processamento de imagem; Concepção e desenvolvi-
mento de aplicações móveis; armazenamento electrónico de dados; software como um serviço [saas]; serviços de autenticação de usuário usando tecnologia 
de logon único para aplicativos de software online. CLASSE 45: Serviços de redes sociais online; serviços de redes sociais online e redes sociais online que 
podem ser acessadas por meio de aplicativos móveis para descarregar (download). 

CLASSE 09: Aplicações de software descarregáveis para telefones celulares; 
software de jogos de computador que podem ser descarregados por meio de 
redes informáticas globais e dispositivos sem fio; programas de computador 
[software para download]; Publicações eletrónicas descarregáveis; arquivos 
de imagem para download; arquivos de música para download; vídeos curtos 
e filmes com música, acção, aventura, drama, comédia, entrevistas, documen- 

FOCUS TALKS 

CLASSE 09: Conteúdos multimédia gravados e descarregáveis; publicações 
electrónicas descarregáveis; podcasts (ficheiros de áudio) descarregáveis. 
CLASSE 16: material impresso; materiais de instrução e de ensino. CLAS-
SE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comerci-
al; trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; ne-
gócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 41: Educação; forma-
ção; divertimento; actividades desportivas e culturais; publicações online. 

FOCUS RADIO 

Classe 09: Conteúdos multimédia gravados e descarregáveis; publicações 
electrónicas descarregáveis descarregáveis, podcasts [ ficheiros de áudio] 
descarregáveis. Classe 16: Material impresso; materiais de instrução e de 
ensino.Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração 
comercial; trabalhos de escritório.Classe 36: seguros; negócios financeiros; 
negócios monetários; negócios imobiliários. Classe 41: Educação; formação; 
divertimento, atividade desportivas e culturais, publicações online. 

KwaiGold 

CLASSE 36: Informações sobre seguros; gestão financeira; serviços de ga-
rantia; coletas de beneficência; empréstimo contra garantia; investimento de 
capital; acesso a operações bancárias via internet; transferência eletrónica de 
fundos; processamento de pagamentos com cartão de crédito; processamento 
de pagamentos com cartão de débito. 

Kwai 
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00004438/2020/MN/MP 
30, 33 
 
ARCRUZ, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA 
CABO VERDE 
 
Chã De Pedras, Santo Antão - Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
03-11-2020 
 
CLASSE 30: Mel de cana sacarina. CLASSE 33: Gro-
gue; Licores, Ponche 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004440/2020/ME/MP 
03; 05; 10 e 21 
 
PIGEON CORPORATION 
 
Japão 
4-4 Nihonbashi Hisamatsu-cho, chuo-ku, Tokyo 103-
8480, Japan 
 
Industrial e Comercial 
10-11-2020  
Abaixo Listado 

CLASSE 03: Sabonetes cosméticos; Sabonete para bebé; Champôs; Cham-
pô para bebé; Produtos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; Lo-
ções para a pele; Loções para bebés; Géis para os cuidados da pele; Leites 
de toilette; Loções para bebés à base de leite; Cremes para a pele; Cremes 
para bebé; Cremes bálsamos para os cuidados da pele; Cremes de lanolina 

 

00004441/2020/ME/MP&S  
09; 16; 35; 36 e 41 
 
INVESTEC BANK LIMITED 
Africa do Sul 
 
100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196, 
África do Sul 
 
Industrial e Comercial 
13-11-2020 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004442/2020/ME/MP 
29 e 30 
 
FRANCIS BUSUTTIL & SONS LIMITED 
 
Malta 
Busuttil Building, St. Venera, St. Venera, Malta 
 
Industrial e Comercial 
18-11-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; produtos de carne, peixe, aves e 
legumes e marisco sob a forma de extractos; frutas e legumes conservados, 
congelados, secos e cozidos; ovos, leite, queijo, manteiga, iogurte e outros 
produtos lácteos; concentrados de caldos; concentrados de sopa; caldo; sopa; 
preparações para fazer caldos; sopas; molhos. CLASSE 30: Café, chá, cacau 
e café artificial; tapioca e sagu; farinha e preparação feitas à base de cereais; 
chocolate; gelado, sorvetes e outros gelados comestíveis; açúcar, mel, leaço, 
levedura, fermento em pó; sal, condimentos, especiarias, ervas conservadas; 
vinagre, molhos e outros condimentos; gelo (água congelada). 

PIGEON 

para uso cosmético; óleos para bebé; Bálsamos para os lábios [não medicinais]; Preparações de proteção solar; Loções para bronzear; Cremes de proteção 
solar; Lenços impregnados de loções de pele; Toalhetes para bebé impregnados com preparações de limpeza; Preparações para o banho, não sendo para 
fins medicinais; Pó para bebés; Cosméticos; Dentífricos; Lenços impregnados de loções para a limpeza dos dentes; Cotonetes algodoados para uso cosméti-
co; Bolas de algodão para uso cosmético; Detergentes para limpeza de frascos de alimentação e vegetais; Produtos de lavagem de fruta e legumes; Deter-
gentes para frascos de alimentação; Detergentes para lavar louça; Preparações de branqueamento para uso doméstico; Sabão em pó; Sabões para roupa de 
bebé; Amaciadores de tecidos para uso em lavandaria. CLASSE 05: Compressas de aleitamento; Protetores descartáveis para fraldas para bebé; Fraldas 
para bebés; Máscaras higiénicas; Esparadrapo; Desinfetantes para uso higiénico; Toalhetes higiénicos; Insetífugos [repelentes de insetos]; Tecidos impreg-
nados com repelentes de insetos; Vaporizadores inseticidas; Incenso repelente para insetos; Alimentos para bebés; Bebidas para bebés; Leite em pó para 
bebés. CLASSE 10: Bombas tira-leite; Sacos de armazenamento de leite materno; Garrafas de armazenamento de leite materno; Protetores de mamilo; 
Puxadores de mamilos; Biberons [biberões]; Chupetas; Tetinas de biberão para alimentação; Chupetas para bebés; Anéis estimuladores da dentição; Gotas 
para administrar comedouros de medicamentos para bebés; Folhas de gel de arrefecimento; Termómetros clínicos; Aspiradores nasais; Cintas de gravidez; 
Incubadoras para bebés; Instrumentos e aparelhos médicos; Aparelhos de diagnóstico para uso médico; Aparelhos de obstetrícia. CLASSE 21: Copos de 
aprendizagem para bebés e crianças; Garrafas de aprendizagem para bebés e crianças; Escovas dos dentes para bebés; Escovas de dentes; Escovas de dentes 
concebidas para treinar bebés; Escovas de dentes de dedo para bebés; Escovas para mamilos; Escovas para biberões; Pentes; Banheiras para bebés, portá-
teis; Taças; Travessas e pratos; Serviços de loiça sem serem facas, garfos e colheres; Trens de cozinha; Recipientes para cozinha; Cantis para desportos; 
Garrafas térmicas. 

INVESTEC FOCUS 

CLASSE 09: Conteúdo multimédia gravados e descarregáveis; publicações 
electrónicas descarregáveis; podcasts [ficheiros de áudio] descarregáveis. 
CLASSE 16: Material impresso; materiais de instrução e de ensino. CLAS-
SE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comerci-
al; trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguro; negócios financeiros; negó-
cios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 41: Educação; formação; 
divertimento; actividades desportivas e culturais; publicações online. 

OYO 

 

00004445/2020/ME/MP 
32 
 
Francis Busuttil & Sons Limited 
MALTA 
 
Busuttil Buildings, St Venera Square, St Venera, Malta 
 
Industrial e Comercial 
18-11-2020 
 
 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Bevi Mix 

CLASSE 32: Águas minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; 
água gasosa; bebidas de fruta e sumos de fruta; sumos de legumes; orgeat; 
xaropes; xaropes para fazer bebidas; xaropes para fazer limonada; essências 
para fazer bebidas; bebidas aromatizadas instantâneas e refrigerantes; e 
outras preparações em forma líquida ou em pó para fazer bebidas não alcoó-
licas de fruta, legumes e cola; bebidas de soro de leite; leite de amêndoas; 
leite e batidos de amendoim. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004448/2020/ME/MP&S 
12, 37 
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT 
 
ALEMANHA 
Petuelring 130, 80809 München – Alemanha 
 
Industrial e Comercial 
07-10-2020 
 
Abaixo Listado 

 

00004446/2020/ME/MP&S 
09, 41  
 
Mistwalker Corporation 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
711 Kapiolani Blvd., Suite 1000, Honolulu, Hawaii 
96813, United States of America 
 
Industrial e Comercial 
18-11-2020 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004447/2020/ME/MP&S 
09, 41  
 
IMAGINEER Co., Ltd. 
 
JAPÃO 
7-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 
Japan 
 
Industrial e Comercial 
09-09-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Computadores; periféricos informáticos; programas de compu-
tador gravados; cartões magnéticos codificados; programas informáticos de 
jogos de computador gravados; programas informáticos de jogos de compu-
tador descarregáveis; programas de jogos para máquinas de jogos vídeo do-
mésticos; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para 
jogos em portáteis com ecrãs de cristais líquidos; discos acústicos; ficheiros 
de música descarregáveis; ficheiros de imagem descarregáveis; discos de 
vídeo e cassetes de vídeo gravados; programas informáticos para aplicativos 
para smartphones; aplicativos descarregáveis para uso em dispositivos portá-
teis. CLASSE 41: Serviços de jogos electrónicos fornecidos através da Inter-
net; informações relacionadas com serviços de jogos electrónicos fornecidos 
por meio da Internet; serviços de jogos on-line fornecidos através da Internet 
ou de uma rede de computadores; fornecimento de informações relacionadas 
com serviços de jogos on-line fornecidos por meio da Internet ou rede de 
computadores; fornecimento de jogos de computador on-line; informações 
relacionadas com jogos de computador on-line; fornecimento de instalações 
de diversões; fornecimento de jogos on-line para smartphones; fornecimento 
de informações relacionadas com jogos on-line para smartphones. 

Reivindica-se a prioridade do pedido efetuado no Japão, com o n.º 2020-
028870 de 17/03/2020 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004450/2020/ME/MP 
07, 09, 11 
 
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 
CHINA 
 
Jinji West Road, Qianshan Zhuhai, Guangdong, People's 
Republic of China  
 
Industrial e Comercial 
03-11-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Compressores [máquinas]; compressores para frigoríficos; 
misturadores eléctricos de cozinha para uso doméstico; espremedores eléctri-
cos; processadores de alimentos eléctricos; máquinas de lavar roupa; máqui-
nas de espremer roupa; máquinas de lavar louça; aspiradores; motores eléc-
tricos excepto para veículos terrestres; moinho eléctrico de café; picadores 
eléctricos de carne para uso doméstico; trituradores de resíduos alimentares. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004449/2020/ME/MS 
38 
 
CJ ENM CO., LTD. 
 
COREIA DO SUL 
870-13 Gwacheon-daero, Seocho-gu, Seoul, Republic 
of Korea 
 
Comercial 
02-11-2020 
Abaixo Litado 

FANTASIAN 

CLASSE 09: Software de jogos de computador para uso em telemóveis e 
telefones celulares; Software de jogos electrónicos descarregável para uso 
em telemóveis e telefones celulares, computadores manuais, e computadores 
pessoais. CLASSE 41: Serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-
mento de uso temporário de jogos de computador não descarregáveis. 

Medabots 

CLASSE 12: Veículos; motocicletas; bicicletas; aparelhos para locomoção 
terrestre; motores para veículos terrestres; peças e acessórios para veículos. 
CLASSE 37: Instalação, limpeza, serviços de reparação e manutenção em 
relação aos veículos e peças e acessórios para veículos; restauração de veícu-
los; aluguer e locação de objetos em relação à prestação dos serviços acima 
mencionados, incluído nesta classe; consultoria e informação em relação aos 
serviços atrás referidos, incluídos nesta classe. 

Reivindica-se a prioridade do pedido efetuado na Alemanha, número DE 
302020104778.5, datado de 09 de Abril de 2020 

Reivindica-se as Cores: Azul Claro, Azul escuro, Vermelho e Cinza  

Reivindicação de Cores: Vermelho. 

Serviços de transmissão de multimédia digital; Serviços de transmissão contí-
nua de vídeo; Serviços de difusão pela web; Emissão de programas de televi-
são por cabo; Teledifusão; Serviços de transmissão de vídeo a pedido; Servi-
ços de transmissão de televisão por protocolo Internet (IPTV); Transmissão 
contínua de música, filmes, programas de televisão e jogos; Radiodifusão 
áudio e vídeo por assinatura através de uma rede informática global; Trans-
missão eletrónica e transmissão contínua de conteúdos de meios digitais para 
terceiros através de redes informáticas mundiais e locais; Transmissões de 
vídeo através da Internet; Serviços de podcasting; Fornecimento de informa-
ções relativas à televisão, à difusão por cabo e por satélite ou à radiodifusão; 
Serviços de media móveis que consistem na transmissão eletrónica de infor-
mação multimédia e conteúdos de entretenimento (conteúdos vídeo e áudio, 
imagens, ilustrações gráficas e música através da Internet, redes por cabo e 
sem fios para descarregar para telemóveis). 

CLASSE 09: Telemóveis; terminais interactivos de ecrã táctil; circuitos 
integrados; aparelhos de processamento de dados; aplicações descarregáveis 
para telemóveis; comandos à distância para uso doméstico; adaptadores 
eléctricos; baterias; condensadores; interruptores eléctricos; chips electróni-
cos; tomadas eléctricas; fios eléctricos; cabos eléctricos; fechaduras eléctri-
cas; software informático (gravado); equipamento de reconhecimento facial. 
CLASSE 11: Frigoríficos; congeladoras; aparelhos de ar condicionado; ins-
talações e aparelhos de ventilação [ar condicionado ]; radiadores, eléctricos;  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

para computação em nuvem; software informático para computação através 
de redes locais e mundiais; software informático para computação de baixa 
latência e de elevada largura de banda; hardware de memória de computado-
res; software informático para o fornecimento de uma rede de computação 
segura; software informático para utilização no fornecimento de uma rede de 
computação em nuvem segura; software de sistemas operativos para compu-
tadores; extensões, ferramentas e utilitários de sistemas informáticos no 
domínio de software de aplicações para ligação de computadores pessoais, 
redes, aparelhos de telecomunicações e aplicações de redes informáticas 
mundiais; hardware e software informático para melhorar e fornecer transfe-
rência, transmissão, recepção, processamento e digitalização de dados em 
tempo real; adaptadores para redes informáticas; controladores para redes 
informáticas; dispositivos de interface para redes informáticas; concentrado-
res (hubs), comutadores e encaminhadores (routers) para redes informáticas; 
microcontroladores para dispositivos com a Internet das coisas [IoT]; soft-
ware informático descarregável para a ligação, operação e gestão de disposi-
tivos com a Internet das coisas [IoT]; software informático descarregável 
para a ligação, operação e gestão de dispositivos móveis com a Internet das 
coisas [IoT]; hardware e software informático para o desenvolvimento, a 
manutenção e utilização de redes de área alargada e de área local; hardware e 
software informático para o desenvolvimento, a manutenção e utilização de 
sistemas informáticos de conferências interativas de áudio e vídeo; hardware 
e software informático para a recepção, visualização e utilização de sinais de 
difusão de vídeo, áudio e dados digitais; dispositivos de controlo eletrónico 
para a interface e o controlo de computadores e redes informáticas e de tele-
comunicações mundiais com emissões e equipamentos de televisão e por 
cabo; encaminhadores (routers); centros (hubs); servidores; comutadores; 
aparelhos para testar e programar circuitos integrados; aparelhos e dispositi-
vos periféricos de memória; dispositivos semicondutores; hardware e soft-
ware informático para criar, facilitar e gerir acesso remoto a e comunicação 
com redes de área local (LAN), redes privadas virtuais (VPN), redes de área 
alargada (WAN) e redes informáticas mundiais; software operativo de enca-
minhadores (routers), comutadores, concentradores (hubs) e servidores; 
ferramentas de software informático para facilitar aplicações de software de 
terceiros; hardware e software informático para redes de comunicação sem 
fios; publicações eletrónicas descarregáveis no domínio da eletrónica, semi-
condutores, aparelhos e dispositivos eletrónicos integrados, computadores, 
telecomunicações, divertimento, telefonia e telecomunicações com e sem 
fios; hardware para utilização em visão artificial, aprendizagem automática, 
aprendizagem profunda, inteligência artificial, processamento de linguagem 
natural, algoritmos de aprendizagem e análise de dados; Software informáti-
co para aprendizagem automática, consulta de dados e análise de dados; 
software informático para computação cognitiva, aprendizagem profunda, 
inteligência artificial; plataformas de software informático para computação 
cognitiva; software informático para representações gráficas de dados; soft-
ware informático para o reconhecimento de padrões; software informático 
para a exploração de dados; software para visão computacional para adquirir, 
processar, analisar e compreender imagens digitais e para a extração de da-
dos visuais; kits de desenvolvimento de software informático; kits de  

Reivindica-se a prioridade do pedido n.º 40-2020-0155741, na República da 
Coreia, de 03/09/2020. 

00004452/2020/MN/MS 
37 
 
VISIOTECH, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA 
 
CABO VERDE 
MURDEIRA V83, NA ILHA DO SAL, CABO VERDE 
 
Comercial 
30-09-2020 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

CLASSE 12: Viaturas [carros]; Carros de desporto; Furgonetas [carrinhas, 
camionetes, furgões, veículos comerciais]; Camiões (tratores); Autocarros; 
Veículos elétricos; Partes e acessórios para automóveis; Carrinhas de auto-
carro; Veículos aéreos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004453/2020/ME/MP&S 
09, 42 
 
Intel Corporation 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Califor-
nia 95052, Estados Unidos da América 
 
Industrial e Comercial 
29-09-2020 
Abaixo Listado 

secadores de roupa, eléctricos; ventiladores [ar condicionado]; desumidificadores de ar para uso doméstico; aparelhos de purificação do ar; exaustores para 
uso na cozinha; esquentadores de água para uso em lavagem (aquecimento a gás ou eléctrico); esquentadores eléctricos de água; fogões electromagnéticos 
de indução para uso doméstico; distribuidores eléctricos de água potável; chaleiras eléctricas para uso doméstico; humidificadores de ar para uso domésti-
co; panelas eléctricas para cozinhar arroz; secadores de ar; esterilizadores de ar; secadores de cabelo eléctricos; armários de esterilização de pratos; aquece-
dores de água de energia solar; aquecedores de ar de casa de banho; queimadores de gás; fornos de microondas para uso doméstico; instalações de purifica-
ção de água; caldeiras eléctricas para cozinhar ovos para uso doméstico; torradeiras de pão; máquinas de café eléctricas; fornos de padaria para uso domés-
tico; panelas eléctricas de cozimento lento; instalações de iluminação; máquinas de fazer gelo; garrafeiras de vinho eléctricas. 

 

CARNIVAL 

00004451/2020/ME/MP 
12  
 
KIA MOTORS CORPORATION 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
09-11-2020 
Abaixo Listado 

 

Sistemas de segurança eletrónica sitemas de incêndio, deteção, prevenção 
sistemas de intrusão; sistemas de alarme; controlo de acessos; controlo de 
presenças; automatismos; vidio vigilância, cctv; sistemas audiovisuaism; 
sistemas wifi; redes e sistemas informáticos. 

Reivindicação de Cores: Preto (C-0%M-100%Y-100%K-0%), vermelho (C-
100%M-100%K-100%) 

CLASSE 09: Computadores; computadores de mão; placas de memória; 
hardware para computadores; circuitos integrados; memórias de circuitos 
integrados; chips de circuitos integrados; conjunto de microplacas (chips); 
processadores semicondutores; chips para processadores semicondutores; 
chips semicondutores; microprocessadores; placas de circuito impressas; 
placas de circuitos eletrónicos; placas-mãe de computador; memórias para 
computadores; sistemas operativos para computadores; microcontroladores; 
processadores de dados; unidades centrais de processamento; dispositivos de 
memória semicondutores; microprocessadores programáveis por software; 
microprocessadores digitais e óticos; processadores de sinais e dados óticos 
e digitais; placas de circuito de vídeo; placas de circuito de áudio; placas de 
circuitos de áudio e vídeo; aceleradores gráficos de vídeo; aceleradores 
multimédia; processadores de vídeo; placas de circuito de processadores de 
vídeo; recipientes e embalagens para o die (pastilha) do processador; car-
tões, discos, fitas, fios, microchips e circuitos eletrónicos, todos para o regis-
to e a transmissão de dados; modems; aparelhos e instrumentos, todos para o 
processamento, armazenagem, recuperação, transmissão, visualização, en-
trada, saída, compressão, descompressão, modificação, difusão e impressão 
de dados; dispositivos de entrada e saída para computadores; postos de tra-
balho informáticos; memórias de dados; dispositivos de armazenamento; 
sistemas de segurança para hardware e software informático; conjuntos de 
chips eletrónicos; componentes para computadores e circuitos impressos; 
aceleradores de voz; aceleradores de voz, dados, imagens e vídeo; sistemas 
de memória para computadores; cabos e adaptadores; terminais de computa-
dor e impressoras para utilização com os mesmos; unidades de projeção de 
vídeo; aparelhos e instrumentos de telecomunicações; câmaras; hardware 
para computação; hardware para computação através de redes locais e mun-
diais; hardware para computação em nuvem; hardware para computação de 
baixa latência e de elevada largura de banda; hardware para utilização no 
fornecimento de um ambiente de computação seguro; hardware para ligação 
a redes de computadores; servidores de comunicações para computadores; 
hardware para utilização no fornecimento de uma rede de computação em 
nuvem segura; software informático para computação; software informático  
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desenvolvimento de software informático para visão computacional, aprendizagem automática, aprendizagem profunda, inteligência artificial, processamen-
to de linguagem natural, algoritmos de aprendizagem e análise de dados; software para visão computacional descarregável e gravado que utiliza inteligência 
artificial para ver e interpretar dados, ligar com hardware e armazenar, gerir e processar dados na nuvem; hardware e software informático para gravação, 
processamento, receção, reprodução, transmissão, modificação, compressão, descompressão, difusão, fusão e otimização de sons, imagens, gráficos e dados; 
programas de software algorítmico para a operação e o controlo de computadores; hardware e software informático para melhorar e fornecer transferência, 
transmissão, recepção, processamento e digitalização de informação gráfica de áudio e vídeo em tempo real; software informático descarregável e gravado 
para a recolha, compilação, processamento, transmissão e difusão de dados de GPS (sistema de posicionamento global) para utilização em dispositivos fi-
xos, móveis e portáteis; bases de dados eletrónicas com informações sobre estradas, geográficas, mapas, linhas de transporte público, informação sobre 
linhas de transporte público, informação sobre rotas de transporte público, horários e tabelas de transporte público bem como outras informações de trans-
porte público gravadas em suportes informáticos; software de navegação para o cálculo e apresentação de rotas; sistema de navegação de transporte público 
com mapas digitais interativos, instruções interativas e informações criadas pelo utilizador; software informático social interativo para a recuperação e a 
visualização de informações sobre transporte público, de navegação, geográficas, mapas e de viagens; software informático social interativo para permitir a 
transmissão de informações de transporte público, mapeamento, navegação, trânsito, rotas e locais de interesse a redes de telecomunicação, telemóveis, 
dispositivos de navegação e outros dispositivos moveis e portáteis; software informático social interativo que permite a troca de informações entre os utiliza-
dores; computadores e sistemas operados por computador para veículos de condução autónoma, assistidos pelo condutor, ligados, dispositivos aéreos e dro-
nes não tripulados; plataformas de hardware e software informático com ecrãs interativos, sistemas de controlo e dispositivos de controlo, sistemas de aviso, 
conectividade, computadores de bordo e GPS para veículos, veículos ligados, veículos de condução autónoma e sem condutores; sistemas multicâmaras para 
utilização em veículos; Navegação e orientação GPS, localização geográfica por GPS, dispositivo para a apresentação de mapas e o cálculo de rotas, dispo-
sitivos de gravação de vídeo e de redes de comunicação sem fios para a transmissão de dados ou de imagens para veículos; aplicações de software informáti-
co para agentes virtuais digitais, sistemas preditivos, aprendizagem automática, automação de processos cognitivos, reconhecimento de padrões, reconheci-
mento de caracteres, aplicações de computação visual, virtualização do conhecimento, robótica, drones e veículos não tripulados; aplicações de hardware e 
software informático para controlo de veículos de condução automática; aplicações de hardware e software informático para controlo de veículos de condu-
ção automática, comando autónomo, navegação, condução assistida de veículos e condução automática de veículos; Dispositivos para a localização de veí-
culos, constituídos por hardware e software informático, sensores, transmissores, recetores e recetores de satélite de posicionamento global, todos para utili-
zação na localização de veículos e monitorização de veículos. CLASSE 42: Fornecimento de acesso temporário a software não descarregável em linha para 
aprendizagem automática, exploração de dados, consulta de dados e análise de dados; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável em 
linha para computação cognitiva, aprendizagem profunda, inteligência artificial; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para a 
consulta de dados e análise de dados; fornecimento de acesso temporário a software não descarregável para a exploração de dados; fornecimento de acesso 
temporário a software não descarregável para computação cognitiva, aprendizagem profunda, inteligência artificial; pesquisa e recuperação de informações 
em redes informáticas, para terceiros; serviços informáticos, nomeadamente fornecimento de acesso temporário a software não descarregável em linha, 
software de interface de programação de aplicações (API) e widgets (pequenos aplicativos) de software para aprendizagem automática, exploração de dados, 
consulta de dados e análise de dados; fornecimento de software para visão computacional não descarregável em linha para adquirir, processar, analisar e 
compreender imagens digitais e para a extração de dados visuais; fornecimento não descarregável em linha de kits de desenvolvimento de software informá-
tico; fornecimento de kits de desenvolvimento de software informático não descarregável em linha para visão computacional, aprendizagem automática, 
aprendizagem profunda, inteligência artificial, processamento de linguagem natural, algoritmos de aprendizagem e análise de dados; fornecimento de soft-
ware para visão computacional não descarregável que utiliza inteligência artificial para ver e interpretar dados, ligar com hardware e armazenar, gerir e 
processar dados na nuvem; serviços de software como serviço (SaaS) que incluem software para utilização no fornecimento de capacidades de computação 
em nuvem e serviços de tecnologias da informação (TI), computação e computação em nuvem; serviços de software como serviço (SaaS) que incluem soft-
ware para utilização na computação através de redes locais e mundiais; serviços de software como serviço (SaaS) que incluem plataformas de desenvolvi-
mento de software para utilização na ligação de aplicações a sistemas e dispositivos empresariais; consultoria em matéria de software e fornecimento de 
informação sobre software como serviço; serviços de software como serviço (SaaS) que incluem software para utilização no fornecimento de computação de 
baixa latência e de elevada largura de banda; serviços de software informático para fornecer funções de computação para programadores de aplicações e 
fornecedores de conteúdos; computação em nuvem que inclui software para utilização no fornecimento de computação de baixa latência e de elevada largu-
ra de banda, serviços de tecnologias da informação (TI) e computação através de redes locais e mundiais; serviços de software informático para fornecer 
funções de computação em nuvem para programadores de aplicações e fornecedores de conteúdos; serviços para permitir que aplicações sejam disponibili-
zadas através de uma rede em linha; serviços para fornecer análises, armazenamento temporário de dados (caching), computação e encaminhamento do 
tráfego; serviços para o fornecimento de uma rede de computação segura e de confiança; fornecimento de serviços de consultoria de hardware e software 
informático no domínio de desenvolver um ambiente baseado em nuvem com a integração de aplicações em várias plataformas e dispositivos ligados; servi-
ços informáticos, nomeadamente a criação de índices de informação baseados numa rede informática, sítios Web e recursos; fornecimento de acesso tempo-
rário a software informático não descarregável para a ligação, operação e gestão de dispositivos em rede através da Internet das coisas (IoT); fornecimento 
de software informático não descarregável em linha para a ligação, operação e gestão de dispositivos em rede através da Internet das coisas (IoT); software 
como serviço (SaaS);serviços de consultadoria no domínio de computadores e computação sem fios; serviços de gestão de redes informáticas, nomeadamen-
te monitorização de sistemas de redes para fins técnicos; hospedagem de conteúdo digital na Internet; serviços de monitorização de redes informáticas, no-
meadamente fornecimento de informação sobre a operação de redes informáticas; personalização de software para a Web, e conceção de interfaces informá-
ticas de utilizador para terceiros; Serviços de desenvolvimento, concepção e consultadoria para computadores; concepção e desenvolvimento de normas de 
concepção e implementação de software informático, hardware para computadores e equipamento de telecomunicações para terceiros; fornecimento de 
informações a clientes e técnicos relacionadas com a gestão de projetos informáticos; fornecimento de software como serviço em linha para a recolha, com-
pilação, processamento, transmissão e difusão de dados de GPS (sistema de posicionamento global); fornecimento de software não descarregável em linha 
com informações sobre estradas, geográficas, mapas, linhas de transporte público, informação sobre linhas de transporte público, informação sobre rotas de 
transporte público, horários e tabelas de transporte público bem como outras informações de transporte público; fornecimento de software de navegação não 
descarregável em linha para o cálculo e apresentação de rotas e compartilhar informações sobre sistemas de navegação de transporte público, mapas e de 
viagens; Fornecimento de software informático não descarregável em linha para permitir a partilha de informações de transporte público, mapeamento, 
navegação, trânsito, rotas e locais de interesse; software informático social interativo que permite a troca de informações entre os utilizadores; fornecimento 
de software como serviço em linha para controlo de veículos de condução automática, comando autónomo, navegação, condução assistida de veículos e 
condução automática de veículos. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004454/2020/ME/MP 
09 
 
XIAOMI INC.  
 
CHINA 
No.006, floor 6, building 6, yard 33, middle Xierqi 
Road, Haidian District, Beijing, China 
 
Industrial e Comercial 
27-10-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Aplicações de software informático descarregáveis; Relógios inteligentes; Aparelhos de processamento de dados; Braceletes de identificação 
codificadas, magnéticas; Programas de computador gravados; Computadores de usar no corpo; Periféricos adaptados para uso com computadores; Compu-
tadores portáteis [notebooks]; Computadores; Cartuchos de tinta, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; Impressoras de fotografias; Hardware informá-
tico; Conta-passos [pedómetros]; Contadores; Aparelhos de controlo de franquias; Caixas automáticas [de dinheiro]; Caixas registadoras; Mecanismos 
operados a moedas; Máquinas para ditar; Hologramas; Marcadores de bainhas para a costura; Máquinas de voto; Aparelhos de lotaria; Aparelhos de reco-
nhecimento facial; Fotocopiadoras; Balanças de casa de banho; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balança de gordura corporal para fins domésticos; 
Medidores; Painéis de informação eletrónicos; Telefones celulares; Dispositivos de uso corporal para registo de atividade física; Smartphones sob a forma 
de pulseiras; Porta telemóveis para veículos; Estojos para telefones celulares; Encaminhadores de rede; Selfie sticks para uso com smartphones; Telefones 
inteligentes sob a forma de relógios de pulso; Intercomunicadores; Aparelhos e instrumentos eletrónicos de posicionamento e navegação; Caixas de altifa-
lantes Monitores de vídeo portáteis; Headsets de realidade virtual; Auriculares; Câmaras de vídeo; Câmaras para painéis de bordo; Máquinas de aprendiza-
gem; Aparelhos de televisão; Aparelhos para a gravação de som; Descodificador de televisão; Pés para aparelhos fotográficos; Câmaras fotográficas; Proje-
tores de vídeo; Projetores multimédia; Instrumentos de medida; Aparelhos para a análise do ar; Higrómetros; Indicadores automáticos de perda de pressão 
nos pneus; Pulseiras conectáveis [instrumentos de medida]; Termómetros, não sendo para uso médico; Aparelhos de ensino audiovisual; Robôs pedagógi-
cos; Aparelhos elétricos de medida; Simuladores de condução e controlo de veículos; Aparelhos e instrumentos óticos; Materiais para condução elétrica 
[fios, cabos]; Semicondutores; Chips eletrónicos; Condutores elétricos; Fichas elétricas; Sensores; Tomadas elétricas; Sensores de temperatura; Interrupto-
res elétricos; Adaptadores elétricos; Comutadores [para aparelhos de telecomunicações]; Ecrãs de vídeo; Aparelhos de controlo remoto; Controlos remotos 
para uso doméstico; Fibras óticas [fios condutores de raios luminosos]; Aparelhos de regulação térmica; Para- raios; Eletrolisadores; Dispositivos de extin-
ção de fogo; Aparelhos de radiologia para uso industrial; Proteções para a cabeça; Dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; Capacetes de ciclis-
mo; Máscaras de proteção; Óculos de proteção; Instalações elétricas antirroubo; Alarmes; Fechaduras para portas com reconhecimento de impressões digi-
tais; Visores para portas; Campainhas de porta, elétricas; Óculos [ótica]; Óculos de sol; Baterias elétricas; Carregadores de baterias; Baterias recarregáveis; 
Desenhos animados; Apitos para desporto; Ensaiadores [aparelhos para o controlo] de ovos; Apitos para cães; Imanes decorativos; Vedações eletrificadas; 
Coleiras eletrónicas para treino de animais; Imanes de frigorífico; Tiras de espigões de posicionamento remoto utilizadas para parar carros através de furos 
de pneus; Cartões SIM; Canetas para ecrãs táteis; Chocalhos de sinalização de animais para dirigir o gado; Computadores em forma de tablet; Tapetes de 
rato; Malas para computador; Leitores de cartões eletrónicos; Teclados de computador; Unidades de disco amovível [USB flash drives]; Impressoras a jato 
de tinta; Tradutores eletrónicos de bolso; Ratos [periféricos informáticos]; Robôs humanoides com inteligência artificial; Terminais interativos de ecrã tátil; 
Pulseiras de identificação electrónica codificadas; Câmara de vigilância exterior; Quadro de distribuição de alta e baixa tensão; Aparelhos para análise de 
gases; Interruptores de iluminação; Aparelhos para a medida de distâncias; Patchboard; Tomadas elétricas; Carregadores de baterias para veículos a motor; 
Cabos USB para telefones celulares; Ecrã de cristais líquidos; Ecrã de televisão; Auscultadores sem fios para utilização com smartphones; Auscultadores 
antirruído; Fones para ouvidos; Microfones; Câmaras de visão traseira para veículos; Capacetes de proteção para desporto; Software aplicativo descarregá-
vel para telefones inteligentes; Carregador sem fios; Carregador USB; Monopés de selfie para smartphones ou câmaras fotográficas; Selfie sticks [monopés 
de uso manual]; Projetor de perfis; Projetor automático de foco; Adaptadores de corrente; Alarmes de incêndio; Detetores de fumo; Detetores de fogo; 
Alarmes para a deteção de gases inflamáveis; Leitores de livros eletrónicos; Smartphones; Películas protetoras adaptadas para smartphones; Suportes para 
telemóveis; Telémetros; Detetor de qualidade do ar exterior; Tomadas portáteis; Livro electrónico; Óculos inteligentes (aparelho de processamento de in-
formação); Forro para computadores portáteis [notebooks]; Portal multifuncional; Dispositivo bluetooth anti-roubo; Recetores [áudio, vídeo]; Monitores de 
exibição de vídeo montados na cabeça; Câmaras com inteligência artificial; Caneta de teste TDS de qualidade da água; Power bank; Base de carregamento; 
Tomadas de carregamento rápido; Máquina de ensino precoce; Canetas de leitura; Contactores eléctricos; Auscultadores; Parede virtual para robôs de var-
redura; Transformadores de corrente; Aparelhos de controlo remoto para instalações de ar condicionado; Ecrã especial anti-ofuscante para televisão de 
projeção a laser; Higrotermógrafo; Desconcentrador; Sensores de movimento; Detetores de infravermelhos; Sensores de temperatura e de humidade; Co-
mutadores sem fios; Alarmes de intrusão de água; Fechaduras digitais para portas; Fechaduras elétricas; Cadeados inteligentes; Alarmes de fuga de gás; 
Detetores de fumo; Sensores de portas e janelas; Projeção a laser; Aparelhos de televisão; Câmaras; Espelhos retrovisores inteligentes; Sensores de luz; 
Banda inteligente; Bracelete; Televisores com projeção de luz laser; Gravadores de espelhos retrovisores; Máquinas de tradução; Portal multimodal; Cabos 
para a transmissão de dados; Dispositivos eletrónicos. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004455/2020/ME/MS 
44 
 
CLÍNICA DENTÁRIA SODENTE 
 
CABO VERDE 
 
Praia, Santiago, Cabo Verde 
 
 
Comercial 
30-11-2020 
 
Abaixo Listado 

 

Actividade de prática clínica em ambulatório e de medicina dentaria e odontologia; fabricação de instrumentos médico-cirúrgicos; acti-

vidades de prática clínicas, em internamento. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004457/2020/ME/MP&S 
09, 38, 42 
 
VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1300 l Street NW, Suite 500 Eas Washington, D.C. 
20005, Estados Unidos da América 
 
Industrial e Comercial 
04-12-2020 
 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Prioridade classe 09: 4521248 de 5 de junho de 2020 India.; Reivindicação de Prioridade classe 38: 4521249 de 5 de junho de 2020 India. 

Reivindicação de Prioridade classe 42: 4521250 de 5 de junho de 2020 India. 

 Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004459/2020/MN/MP 
 
30, 33 
 
Chichina de D´rome e Filhos, Produção e comercializa-
ção, Lda  
 
CABO VERDE 
 
Ribeira da Torre, Boca Patinhas, Ribeira Grande, Santo 
Antão, Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
10-12-2020 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Software de telecomunicações descarregável, para fornecer comunicação de vídeo e áudio, colaboração, compartilhamento de documentos, 
teleconferência, transmissão de eventos e conteúdo, seminários na Web e vídeo, áudio e conferências na web. CLASSE 38: Serviços de telecomunicações 
sob a forma de teleconferência, audioconferência, conferência na web, serviços de colaboração em vídeo, conferência em vídeo, seminários na Web e servi-
ços de transmissão. CLASSE 42: Software de telecomunicações não descarregável para fornecimento de comunicação de vídeo e áudio, colaboração, com-
partilhamento de documentos, teleconferência, transmissão de eventos e conteúdo, seminários na web e vídeo, áudio e conferência na web; Serviços de soft-
ware como serviço (SAAS) com software de telecomunicações para videoconferência, áudio e conferências na Web; Computação em nuvem com software 
para uso em teleconferência e videoconferência, áudio e conferência na web. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
   
 

 Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004461/2020/ME/MP&S 
09; 36 e 42 
 
WESTERN UNION HOLDINGS, INC. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
7001 East Belleview Avenue, Denver, Colorado, 80237, 
Estados Unidos da América 
 
 
Industrial e Comercial 
30-11-2020 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 09: Software informático; programas de sistemas operativos, gravados; programas de computador, descarregáveis; programas de computador, 
gravados; aplicações de software informático, descarregáveis; plataformas de software informático, gravadas ou descarregáveis; software informático, gra-
vado; chaves criptográficas descarregáveis para receção e gasto de cripto moedas; carteiras eletrónicas descarregáveis; cart6es de identificação eletrónicos e 
magnéticos para uso no pagamento de serviços; cartões magnéticos codificados para transações de débito, crédito e de valor armazenado; software informá-
tico, nomeadamente plataformas financeiras eletrónicas que acomoda múltiplos tipos de transações de pagamentos e de débito num telefone móvel integra-
do, PDA e ambiente baseado na web; software informático que permita a procura de dados; software para a gestão de bases de dados; software informático 
para o fornecimento de serviços bancários; software para a avaliação da solvabilidade; software informático para encriptação; software de aplicação; softwa-
re aplicativo de computador para telemóveis; programas de computador e software informático para a negociação eletrónica de valores mobiliários; software 
para o comércio eletrónico, permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através de uma rede informática mundial; firmware 
para computadores; cupões para consumidores em formato eletrónico; publicações eletrónicas, descarregáveis; computadores; telefones inteligentes; reló-
gios inteligentes. CLASSE 36: Seguro; serviços de seguros; assuntos financeiros; serviços financeiros; assuntos monetários: serviços bancários: assuntos 
imobiliários; serviços de transferência de dinheiro; serviços de pagamento de faturas; serviços de ordens de pagamento; serviços de cobrança de cheques; 
serviços de cobrança de dívidas; serviços de transferência eletrónica de fundos; transmissão eletrónica de fundos dos clientes; transferência de pagamentos  

BLUEJEANS 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004460/2020/ME/MS  
39 
 
Regent Hospitality Worldwide, Inc 
 
ILHAS CAIMÃO 
Ugland House, P.O. Box 309, Grand Cayman, KY1-
1104, Ilhas Cayman 
 
Industrial e Comercial 
26-11-2020 
 
CLASSE 39: Serviços de cruzeiros marítimos; transpor-
te de passageiros por navio; serviços de organização de 
viagens; serviços de reserva de transporte. 

REGENT 

 
CLASSE 30:Mel da cana sacarina. CLASSE 33: Grogue (aguardente); Ponche; Licores de Mel de cana Sacarina. 
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para consumidores; serviços de cartões de crédito; processamento de pagamentos eletrónicos efetuados com cartões pré-pagos; emissão de cheques-oferta 
que podem ser descontados na compra de produtos ou serviços; serviços de caixas automáticas; serviços de cartões de débito; emissão de cartões de valor 
armazenado; depósito direto de fundos em contas bancárias de clientes; serviços automatizados de depósito em câmaras de compensação financeira e servi-
ços em linha para pagamento e liquidação em lei16es; troca de moeda e serviços de câmbio; serviços de agencias imobiliárias: administração de bens imo-
biliários; serviços de gestão de Investimentos; organização de empréstimos; crédito hipotecário; fundos mútuos; corretagem de açöes e obrigações; serviços 
fiduciários; banco direto (home banking); aluguer de bens imobiliários; serviços de pagamentos de caução para libertação condicional; corretagem; investi-
mento de capitais; verificação de cheques; câmaras de compensação financeira; serviços de agências de crédito; financiamento participativo 
(crowdfunding); serviços de aconselhamento em matéria de endividamento; serviços de agências de cobrança de dívidas; depósito de valores; serviços de 
carteira eletrónica (serviços de pagamentos); transferência eletrónica de moedas virtuais; troca de moeda e serviços de câmbio; análise financeira; avalia-
ções financeiras; consultadoria financeira; serviços financeiros de corretagem aduaneira; avaliações financeiras; câmbio de moedas virtuais; gestão finan-
ceira; gestão financeira de pagamentos de reembolso para terceiros; pesquisa financeira; patrocínio financeiro; avaliação financeira de ativos de proprieda-
de intelectual; fornecimento de informações financeiras; fornecimento de informações financeiras através de um website; serviços de financiamento; avali-
ação fiscal; serviços de financiamento de locação-venda; serviços de financiamento de aluguer-compra; pagamentos por conta [prestações]; corretagem de 
seguros; consultadoria em seguros; subscrição de seguros; fornecimento de informações sobre seguros; investimentos de fundos; empréstimos contra títu-
los; empréstimos [financiamento); organização de coletas monetárias; serviços bancários em linha; processamento de pagamentos por cartão de credito; 
processamento de pagamentos por cartão de débito; serviços de fundo de previdência; assuntos imobiliários; estimativas imobiliárias [avaliações]: serviços 
de corretagem imobiliária; fornecimento de descontos em estabelecimentos parceiros de terceiros através do uso de um cartão de membro; cobrança de 
rendas; serviços de pagamento de reformas; serviços de depósitos em cofres-fortes; serviços de contas de poupança; corretagem de valores mobiliários; 
serviços de corretagem de açöes da bolsa de valores; cotações em bolsa de valores; corretagem de açöes e obrigações: serviços de garantia [cauções]; emis-
são de ordens de pagamento de valores; emissão de cheques de viagem; serviços fiduciários: serviços de conformidade. CLASSE 42: Serviços de controlo 
de qualidade e de autenticação; conceção e desenvolvimento de hardware para computadores e de software; programação de computadores; aluguer de 
computadores; consultadoria em matéria de segurança informática; consultadoria nc domínio de software informático; design de software; análise de siste-
mas informáticos conceção de sistemas informáticos; consultadoria em tecnologia informática; aluguel de software informático; conversão de programas e 
dados informáticos, excetc conversão física; conversão de dados ou documentos de suporte fisco para formatc eletrónico; serviços de cifragem de dados; 
consultadoria em matéria de segurança dt dados; desenvolvimento de plataformas para computadores; duplicação de de computador; armazenamento ele-
trónico de dados; monitorização eletrónica de atividade de cartão de crédito para a deteção de fraudes através da Internet; monitorização eletrónica de in-
formações de identificação pessoal para a deteçäo de roubos de identidade através da Internet; consultadoria em tecnologias de informação [TI]; forneci-
mento de informações sobre tecnologia e programação informáticas através de um website; instalação de software informático; consultadoria em segurança 
de internet; manutenção de software informático; monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto; monitorização de sistemas informáticos para 
a deteçäo de acessos não autorizados ou violação de dados; monitorização de sistemas informáticos para a deteção de avarias; plataforma como um serviço 
[Paasl; software como serviço [Saas]; atualização de software informático; prestação de serviços de autenticação de utilizadores mediante tecnologia de 
inicio de sessão único para aplicações de software em linha; serviços de autenticação de utilizadores através tecnologia de transaçöes de comércio eletróni-
co; soluções de software alojado para uso em conformidade. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004462/2020/ME/MS 
37 
 
SGO - Sociedade Gestora de Obras, LDA 
 
Portugal 
Praceta dos Descobrimentos - Edifícios Presidente 1, 
R/C, 7350-129 Elvas, Portalegre, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
07-12-2020 
 
CLASSE 37: Construção; reparação; serviços de insta-
lação. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004463/2020/ME/MP 
05  
 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
 
Reino Unido 
1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Cam-
pus, Cambridge, United Kingdom CB2 O44 
 
Industrial e Comercial 
07-12-2020 
 
CLASSE 05: Preparações e Substâncias farmacêuticas 

Reivindicação das Cores cinzenta e laranja. 

  

Reivindicação de prioridade europeia nº 018255580, solicitado em 16-06-
2020 na EUIPO. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004464/2020/ME/MP 
05 
 
ASTRAZENECA UK LIMITED 
 
Reino Unido 
1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Cam-
pus, Cambridge, United Kingdom CB2 O44  
 
Industrial e Comercial 
17-12-2020 
 
CLASSE 05: Preparações e Substâncias farmacêuticas 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004465/2020/ME/MP 
34 
 
Yiwu Jinmin Electric Appliance Co., Ltd. 
 
China 
 
Floor 2, Building 6, Two District, Yian Houzhai Street, 
Yiwu, Zhejiang 322000, China 
 
Industrial e Comercial 
17-12-2020 
 
CLASSE 34: Cigarros eletrónicos; Soluções líquidas 
para uso em cigarros eletrónicos; Vaporizadores orais 
para fumadores; Cigarros; Cigarrilhas; Boquilhas para 
cigarros; Bolsas para tabaco; Cinzeiros; Filtros para 
cigarros; Isqueiros para fumadores; Cachimbos; Pontas 
de boquilhas para cigarros; Cigarreiras; Aromas, não 
sendo óleos essenciais, para tabaco; Pontas de boqui-
lhas em âmbar amarelo para charutos e cigarros. 

 

VAXZEVRIA 

Reivindicação de prioridade nº UK00003555632, solicitado em 13-11-2020 
no Reino Unido. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004468/2020/ME/MP 
34 
 
DIAMOND QUEST LIMITED 
 
Ilhas Virgens Britânicas 
OMC Chambers, P.O.Box 3152, Road Town, Tortola - 
Ilhas Virgens Britânicas 
 
Comercial e Industrial 
23-10-2020 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004466/2020/MN/MP 
32  
 
CAVIBEL - INDÚSTRIA DE BEBIDAS DE CABO 
VERDE, S.A 
 
CABO VERDE 
Praia Negra, Cidade da praia, ilha de santiago. 
 
Industrial e Comercial 
26-10-2020 
 
CLASSE 32: Cerveja, malta, bebidas alcoólicas com 
baixo teor de álcool; bebidas não alcoólicas, águas mi-
nerais e gaseificadas, refrigerantes, bebidas não alcoóli-
cas contendo sumos de fruta, preparação para fazer 
bebidas 

CLASSE 37: Reparação de edifícios; Demolição de construções; Constru-

ção de fábricas; Construção de prédios de apartamentos; Construção de 

estradas; Instalação e reparação de aparelhos elétricos; Construção de barra-

gens; Construção de instalações de abastecimento de água; Construção de 

reatores nucleares; Construção de condutas; Construção para instalações de 

remoção de resíduos; Aluguer de máquinas de estaleiro; Construção de 

caminhos de ferro; Supervisão de trabalhos de construção; Manutenção e 

reparação de instrumentos; Conservação e reparação de automóveis; Lava-

gem de automóveis. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004467/2020/ME/MS 
37 
 
GS Holdings Corp. 
 
COREIA DO SUL 
(Yeoksam-dong) 508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 
 
Comercial 
17-09-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 34: Tabaco; artigos para fumadores; fósforos; Cigarros; Cigarrei-
ras; Filtros para cigarros; Fumadeiras para cigarros; Papel para cigarros; 
Boquilhas para cigarros; Pontas de boquilhas para cigarros; Cachimbos; 
Cigarrilhas; Charutos; Cinzeiros para fumadores; Isqueiros para fumadores. 

Reivindicação de Cores: laranja, azul, verde e cinzento 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004472/2020/MN/MP 
33 
 
OTAMATINA CV – COMÉRCIO GERAL LDA. 
 
Cabo Verde 
Achada S. Filipe, Praia 
 
Comercial e Industrial 
 
19-10-2020 
CLASSE 33: Vinhos.  

Reivindicação das cores: Laranja, Azul e Verde. 

CHAUFFE 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004469/2020/ME/MP 
33 
 
THE OLD BUSHMILLLS DISTILLERY COMPANY 
LIMITED 
 
Irlanda 
BUSHMILLS Co ANTRIM NORTHERN IRELAND 
BT57 8XH 
 
Comercial e Industrial 
02-11-2020 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas; Whisky; licores à base 
de Whisky. 

BUSHMILLS 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004471/2020/ME/MP&S 
01,04, 19,37 
 
GS HOLDINGS CORP. 
 
Coreia do Sul 
(Yeoksam-dong) 508, Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 
 
Comercial e Industrial 
17-09-2020 
Abaixo Listado 

CLASSE 01: Paraxileno; Composições fertilizantes; Naftalina; Aditivos 
químicos para carburantes; Resinas de polipropileno; Resinas de poliéster; 
Resinas de polietileno; Anticongelante; Líquido para travões; fluídos para 
transmissão automática; Preparações químicas para uso na manufatura de  

CHÃO DE PIAS 

produtos cosméticos. CLASSE 04: Benzina; Lubrificantes; Benzeno [benzol]; Nafta; Querosene; Gasóleo [diesel]; Gasolina; Gás de petróleo liquefeito; 
Gorduras industriais; Óleos de lubrificação; Xileno; Aditivos não químicos para carburantes; Gás natural. CLASSE 19: Mármore; Vidro temperado para uso 
na construção; Betão; Estrutura, não metálica, para edifícios; Bueiros de inspeção não metálicos; Condutas de água não metálicas; Telhas de plástico; Asfal-
to; Papelão betumado para telhados; Cartão de asfalto; Pedras artificiais. CLASSE 37: Reparação de edifícios; Demolição de construções; Construção de 
fábricas; Construção de prédios de apartamentos; Construção de estradas; Instalação e reparação de aparelhos elétricos; Construção de barragens; Constru-
ção de instalações de abastecimento de água; Construção de reatores nucleares; Construção de condutas; Construção para instalações de remoção de resí-
duos; Aluguer de máquinas de estaleiro; Construção de caminhos de ferro; Supervisão de trabalhos de construção; Manutenção e reparação de instrumentos; 
Conservação e reparação de automóveis; Lavagem de automóveis. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004473/2020/ME/MP 
32 
 
JUVER ALIMENTACION, S.L.U. 
 
Espanha 
Julio Cortázar, 46 30110 CHURRA (MURCIA) Espa-
nha 
 
Comercial e Industrial 
13-10-2020 
 
CLASSE 32: Cervejas; Bebidas sem álcool; águas mi-
nerais; bebidas à base de frutas e sumos de frutas; xaro-
pes e outras preparações sem álcool para fazer bebidas; 
néctares de frutas sem álcool. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004474/2020/ME/MP 
02 
 
SWIMC LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115, 
E.U.A 
 
Comercial e Industrial 
02-10-2020 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004475/2020/ME/MP&S 
12,37 
 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGE-
SELLSCHAFT 
 
Alemanha 
Petuelring 130, 80809 München – Alemanha 
 
Comercial e Industrial 
07-10-2020 
 
Abaixo listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004476/2020/ME/MP&S 
06,07,08,09,10,11,21,35 
 
CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD. 
 
China 
NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG DIS-
TRICT CHONGQING 400014, CHINA 
 
Comercial e Industrial 
15-12-2020 
Abaixo Listado 

 

acionadas manualmente; berbequim eléctrico manual; Ferramentas manuais pneumáticas, nomeadamente lixadeiras pneumáticas, polidoras pneumáticas, 
lixadeiras pneumáticas com cintas abrasivas, chaves de fendas pneumáticas, chaves de fendas pneumáticas, rebitadores pneumáticos; Pregadores pneumáti-
cos; Retificadoras de cantoneira; Máquinas de pulverização de tinta; Pistolas para a pintura; Motores, não sendo para veículos terrestres; Dínamos; Bombas 
[partes de máquinas ou motores]; Válvulas [partes de máquinas]; Mecanismos de propulsão, não sendo para veículos terrestres; Fechos de porta, eléctricos; 
Dispositivos elétricos para abertura de portas; Dispositivos elétricos para a abertura de janelas; fechos eléctricos de janela; Máquinas e aparelhos eléctricos 
de limpeza; Aparelhos de limpeza de alta pressão; Aspiradores; Mopas a vapor elétricas; Acessórios de aspiradores para difusão de perfumes e desinfetan-
tes; Aparelhos de limpeza a vapor; Máquinas e aparelhos eléctricos para aplicação de champô em tapetes; Escovas para aspiradores; Engraxadoras eléctri-
cas para calçado. CLASSE 08: Instrumentos manuais abrasivos; Ferramentas de jardinagem conduzidas manualmente; Estojos de manicura; Máquinas para 
o corte da barba; Utensílios manuais para frisar os cabelos; Ferramentas de gravura [ferramentas manuais]; Tesouras de podar; Sabres; Talheres [cutelaria, 
garfos e colheres]; Ferramentas manuais accionadas manualmente. CLASSE 09: Programas de computador descarregáveis; Impressoras para computado-
res; Relógios inteligentes (processamento de dados); Óculos inteligentes (processamento de dados); Software aplicativo descarregável para telefones inteli-
gentes; Aparelhos de identificação facial; Fotocopiadoras; Aparelhos e instrumentos de pesagem; Balanças de casa de banho; Réguas [instrumentos de 
medida]; Router de internet; Intercomunicadores; Videofones; Caixas de altifalantes; Aparelhos de videovigilância electrónica; Tacógrafos; Aparelhos de 
televisão; Aparelhos para a análise do ar; Aparelhos e instrumentos geodésicos; Lasers, não sendo para uso médico; Níveis [instrumentos para determinar 
horizontalidade]; Aparelhos para análise de gases; Termómetros, não sendo para uso médico; Materiais para condução elétrica [fios, cabos]; Ecrãs de ví-
deo; Aparelhos de controlo remoto; Fichas elétricas; Interruptores elétricos; Disjuntores; Sensores; Dispositivos de proteção pessoal contra os acidentes; 
Máscaras de proteção; Luvas para proteção contra acidentes; Vestuário de proteção contra acidentes, radiações e fogo; Calçado de proteção contra aciden-
tes, radiações e fogo; Instalações eléctricas para evitar o roubo; Fechaduras elétricas; Fechaduras para portas com reconhecimento de impressões digitais; 
Campainhas de porta, elétricas; Alarmes; Detetores de fumo; Sistemas de controle de acesso eletrónico para portas de bloqueio; Baterias elétricas; Carrega-
dores de baterias; Fontes de alimentação móveis, nomeadamente baterias recarregáveis. CLASSE 10: Equipamento de fisioterapia; Aparelhos de massa-
gem; Esfigmo-tensiómetros [medidores de tensão arterial]; Termómetros para uso médico; Aparelhos para medir os níveis de glicose no sangue; Monitores 
de gordura corporal; Medidores de colesterol; Auxiliares auditivos; Almofadas contra a insónia; Tampões para proteção de ouvidos. CLASSE 11: Lâmpa-
das elétricas; Aparelhos e instalações de iluminação; Luzes para veículos; Lâmpadas germicidas para a purificação do ar; Aparelhos e instalações de cozi-
nhar; Utensílios de cozinha elétricos; Torradeiras para pão; Queimadores a gás; Aparelhos para grelhar; Fornalhas de cozinha [fogões]; Panelas de pressão, 
elétricas; Aquece-biberões eléctricos; Percoladores para café elétricos; Fritadeiras elétricas; Chaleiras elétricas; Micro-ondas [aparelhos de cozinha]; Iogur-
teiras elétricas; Aparelhos elétricos para cozinhar a vapor; Aparelhos de aquecimento e refrigeração para bebidas quentes e frias; Fritadeiras de ar;  

 

CLASSE 06: Artigos de pregaria [pregos]; Guarnições de móveis metálicas; 
Campaínhas de portas metálicas não eléctricas; Fechaduras metálicas, que 
não sejam elétricas; Chaves em metal; Cofres-fortes [metálicos ou não metá-
licos]; Malas de ferramentas em metal, vazias; Ligas de metais comuns; 
Cintas de união metálicas para cabos ou tubos; Válvulas metálicas, sem 
serem partes de máquinas; Agulhetas metálicas; Materiais de construção 
metálicos; Estribos [degraus] metálicos; Fios de aço; Ganchos [ferragens 
metálicas]; Roscas metálicas; Quinquilharia metálica; Fios para soldar em 
metal; Objetos de arte em metais comuns. CLASSE 07: Máquinas agrícolas; 
Máquinas cortadoras de relva; Bombas de aeração para aquários; Máquinas 
tosquiadoras para animais; Serras [máquinas]; Aparelhos eletromecânicos 
para a preparação de alimentos; Máquinas para o fabrico de manteiga; Pica-
doras de carne; Máquinas para cortar pão; Máquinas para amassar; Máquinas 
de trituramento; Misturadoras; Máquinas para moagem; Extratores de sumo, 
elétricos; Máquinas de embalar alimentos; Aparelhos eletromecânicos para a 
preparação de bebidas; Máquinas de gravar; Máquinas de cozinha, elétricas; 
Máquinas de lavar roupa; Máquinas de limpar a seco; Cilindros compresso-
res; Macacos [máquinas]; Gruas; Robots industriais; Coroas de sondagem 
[partes de máquinas]; Tesouras elétricas; Ferramentas, não sendo  

Reivindicação das cores: Vermelho, Verde e Branco 

SPRALAC 

CLASSE 02: Tintas; vernizes; lacas; primários; diluentes para tintas; revesti-
mentos brilhantes e transparentes utilizados como tintas; enchimentos sob a 
forma de tintas; agentes de secagem para tintas; aditivos para tintas; revesti-
mentos de acabamento para automóveis sob a forma de aparelhos, redutores, 
endurecedores, ativadores e primários de enchimento. 

CLASSE 12: Veículos; motocicletas; bicicletas; aparelhos para locomoção 
terrestre; motores para veículos terrestres; peças e acessórios para veículos. 
CLASSE 37: Instalação, limpeza, serviços de reparação e manutenção em 
relação aos veículos e peças e acessórios para veículos; restauração de veí-
culos; aluguer e locação de objetos em relação à prestação dos serviços 
acima mencionados, incluído nesta classe; consultoria e informação em 
relação aos serviços atrás referidos, incluídos nesta classe. 

Reivindicação de cores: Azul, Cinza e Branco. Reivindicação de prioridade 

nº 302020104779.3, datado de 09-04-2020, na Alemanha.  

DECAKILA 
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Classe 39: Transporte de veículos; serviços de condução de veículos; serviços de motorista; aluguer de carros conduzidos por motorista; aluguer de veículos; 
aluguer de cadeiras de rodas; aluguer de cadeiras de rodas eléctricas; aluguer de cadeiras de rodas para cuidados de enfermagem; aluguer de veículos auxili-
ares de marcha; serviços de estacionamento; gestão de lugares de estacionamento; distribuição de energia e fornecimento de informação sobre a mesma; 
distribuição de energia para aquecimento e arrefecimento de edifícios; armazenamento; serviços de armazenamento de automóveis depositados; serviços de 
transporte de resíduos domésticos e industriais; serviços de transporte de resíduos domésticos e industriais por meio de veículos terrestres; serviços de trans-
porte de veículos através de redes informáticas; fornecimento de informação através da Internet relativa ao transporte de automóveis; serviços de atribuição 
de veículos; serviços de controlo de tráfego automóvel; transporte de pessoas e produtos; fornecimento de informação sobre transporte através de um sitio da 
Web; reserva de transporte através de um sítio da Web; corretagem de transporte; transporte ferroviário; transporte por automóvel; transporte marítimo; 
transporte aéreo; aluguer de automóveis; aluguer de embarcações; aluguer de aeronaves; aluguer de cadeiras de rodas; aluguer de bicicletas; fornecimento de 
gás [distribuição]; distribuição de electricidade; fornecimento de calor [distribuição]; serviços de armazenagem; custódia temporária de bens pessoais; arma-
zenamento temporário de entregas; corretagem de carga; corretagem para aluguer, venda, compra ou afretamento de embarcações; realização de viagens 
turísticas; acompanhamento de viagens turísticas; serviços de organização e marcação de viagens, excluindo os de alojamento; serviços de entrega de carga; 
armazenamento, acondicionamento e embalagem de mercadorias; embalagem de mercadorias; fornecimento de informações sobre estradas e tráfego; servi-
ços de condução de veículos; serviços de agência de reservas para condução de veículos; reserva de carros de aluguer; serviços de agência de reservas de 
carros de aluguer; exploração de parques de estacionamento e fornecimento de informações sobre os mesmos; serviços de organização de viagens; serviços 
de atribuição de veículos através de assistentes pessoais digitais, telefones inteligentes e aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo], e 
fornecimento de informações sobre os mesmos; serviços de controlo de tráfego de veículos através de assistentes pessoais digitais e aparelhos de navegação 
para veículos [computadores de bordo], e fornecimento de informações sobre os mesmos; transporte por automóvel de documentos e encomendas; aluguer 
de empilhadoras; aluguer de máquinas e aparelhos de carga e descarga; aluguer de espaço de armazém; serviços de embalagem; carga e descarga de merca-
dorias; serviços de entrega de correspondência; transporte. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004479/2020/ME/MP&S 
01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 20, 35 e 42 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin 
Seiki co., Ltd.) 
 
Japão 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial 
23-12-2020 
Abaixo Listado 

Máquinas eléctricas de fabrico de leite de soja; Cápsulas de café vazias para máquinas de café eléctricas; Aparelhos e instalações de refrigeração; Aparelhos 
e instalações de refrigeração [arrefecimento]; Instalações de climatização [condicionamento de ar]; Armários frigoríficos; Aparelhos e máquinas para gelo; 
Aparelhos e máquinas para a purificação da ar; Ventiladores [climatização]; Aquecedores de ar; Secadores de ar; Esterilizadores de ar; Condensadores de 
gás [sem ser partes de máquinas]; Aparelhos a vapor para tecidos; Saturadores; Secador de cabelo; Secadores elétricos de cabelos; Exaustores de cozinha; 
Aparelhos elétricos de aquecimento; Torneiras; Quebra-jato [parte de torneiras]; Fontes; Aparelhos para tomada de água; Condutas [partes de instalações 
sanitárias]; Instalações automáticas de rega; Instalações de banho; Aparelhos e instalações sanitários; Instalações para a purificação da água; Aparelhos para 
filtrar a água; Aparelhos de desinfeção; Radiadores elétricos; Vestuário aquecido eletricamente. CLASSE 21: Recipientes para uso doméstico ou para cozi-
nha; Utensílios para cozinha; Utensílios de cozinha não eléctricos; Artigos de esmalte e artigos de plástico para uso doméstico, nomeadamente bacias, tige-
las, pratos, chaleiras e chávenas; Serviços em vidro para uso doméstico, nomeadamente copos, pratos, chaleiras e potes; Louça de porcelana para uso do-
méstico, nomeadamente bacias, tigelas, pratos, chaleiras, louça de mesa, potes, jarros e panelas; Cerâmicas para uso doméstico; Recipientes para bebidas; 
Utensílios para casa de banho; Irrigadores; Estendais para secar roupa; Baldes com espremedores para esfregonas; Regadores; Caixotes do lixo; Escovas de 
dentes; Escovas de dentes elétricas; Recipientes térmicos para alimentos; Armadilhas para insetos; Aparelhos de limpeza manuais; Esfregonas; Lã de aço 
para limpeza. CLASSE 35: Publicidade; Publicidade online numa rede informática; Assistência na direção de negócios comerciais; Organização de exposi-
ções com fins comerciais ou de publicidade; Administração comercial do licenciamento de produtos e serviços para terceiros [serviços de]; 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]; Consultadoria em gestão de pessoal; Serviços de sublocação para empresas; Sistematização de informação numa base de dados in-
formática; Aluguer de stands de vendas; Marketing; Disponibilização de um espaço de mercado online para compradores e vendedores de produtos e servi-
ços. 

00004477/2020/ME/MP&S 
39  
 
Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading as Aisin 
Seiki co., Ltd.) 
 
Japão 
2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial 
23-12-2020 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

 

 

Revindica-se a prioridade do pedido 2020-087739, Japão de 15-07-2020  

CLASSE 01: Líquidos anticongelantes; agentes de absorção de formaldeído; agentes de remoção de formaldeído; aditivos para óleo de motores de automó-
veis [preparações químicas]; reagentes químicos vendidos como um conjunto, excepto para fins médicos ou veterinários; produtos químicos; óleo de travões 
para automóveis; fluidos de transmissão para automóveis; cola e adesivos para fins industriais; metais não ferrosos; minerais não metálicos; papel reagente 
[não para fins médicos]; plásticos não processados [plásticos na forma primária]; compostos vedantes químicos em forma líquida; preparações reguladoras 
do crescimento de plantas; fertilizantes; esmaltes cerâmicos; massa de enchimento; ácidos gordos mais elevados; composições químicas para revelação, 
impressão e ampliação de fotografias; edulcorantes artificiais; farinha e amido para fins industriais; pasta de papel. CLASSE 04: Óleos e massas lubrifican-
tes minerais para fins industriais [não para combustível]; óleos para motores de automóveis; óleos para engrenagens de automóveis; aditivos, não químicos 
para combustível de motores; lubrificantes para automóveis; combustíveis; lubrificantes sólidos; óleo e graxa para preservação de couro; óleos e massas 
lubrificantes não minerais para fins industriais [não para combustível]; cera [matéria-prima]; velas; graxa para sapatos e botas; pavios para candeeiros. 
CLASSE 06: Fechaduras e dobradiças para automóveis; fechaduras de portas para automóveis; dobradiças de portas para automóveis; fechaduras de porta-
bagagem para automóveis; dobradiças de porta-bagagem para automóveis; fechaduras de capota para automóveis; dobradiças de capota para automóveis; 
ferragens metálicas; gradeamentos de metal; persianas de metal; materiais metálicos para construção civil; roldanas, molas e válvulas metálicas [não inclu-
indo elementos de máquinas]; contentores de metal para transporte; paletes metálicas de carga e descarga; mesas giratórias para carga industrial; travessias 
para movimentação de carga; acessórios metálicos de carpintaria; cofres-fortes metálicos; uniões metálicas para tubos; flanges metálicas; ferro e aço; con-
juntos metálicos de montagem de edifícios pré-fabricados; moldes metálicos para moldagem de produtos de cimento; chaves de metal; cavilhas; reservató-
rios de metal; cabos de arame; redes e gaze de arame; contentores de metal para embalagem industrial; escadas e escadotes metálicos; persianas de metal 

para exterior. CLASSE 07: Bombas de água para motores de automóveis; bombas de água para motores eléctricos e motores de combustão;  



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

24 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

bombas de óleo para motores de automóveis; bombas de óleo para motores de veículos terrestres; filtros para motores de automóveis; filtros para motores 
de combustão interna; filtros de óleo para motores de combustão interna; filtros para motores eléctricos e motores de combustão; pistões para motores de 
automóveis; acoplamentos de ventoinha para motores de automóveis; ventoinhas para motores de automóveis; cabeças de cilindros para motores de auto-
móveis; tampas de cabeças de cilindros para motores de automóveis; colectores de admissão para motores de automóveis; cárteres para motores eléctricos e 
motores de combustão; pistões [partes de máquinas ou motores]; pistões para cilindros de motores de automóveis; motores a gás [não para automóveis]; 
turbinas a gás [não para automóveis]; aquecedores de água de alimentação com função de co-geração [para impulsionadores principais e motores não eléc-
tricos]; aquecedores de água de alimentação [para impulsionadores principais e motores não eléctricos]; impulsionadores principais não eléctricos [não para 
automóveis] e respectivas peças; elementos de máquinas [não para automóveis]; dispositivos geradores de energia para sistemas de co-geração; painéis de 
controlo de fornecimento de energia e painéis de regulação de energia para utilização em dispositivos geradores de energia para sistemas de co-geração; 
dispositivos de controlo da fonte de alimentação e dispositivos de regulação de potência para geradores de energia; geradores de energia accionados por 
motores a gás; arrancadores para motores eléctricos e motores de combustão; motores CA e motores CC (excluindo para automóveis) e respectivas peças; 
geradores CA [alternadores]; geradores CC; bombas; bombas de vácuo; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas de costura; peças e 
acessórios para máquinas de costura; máquinas e aparelhos para a indústria têxtil; máquinas e ferramentas para trabalhar metais utilizando feixe laser; má-
quinas para soldar a laser; máquinas e ferramentas para trabalhar metais; máquinas e aparelhos para processamento de plásticos; máquinas e aparelhos para 
trabalhar pedra; máquinas e aparelhos para trabalhar vidro; máquinas e aparelhos para processamento de cerâmica; máquinas para processamento de borra-
cha; máquinas com feixe laser para o fabrico de semicondutores; dispositivos de abertura e fecho automático de obturadores eléctricos; bombas [partes de 
máquinas, motores de combustão ou motores eléctricos]; bombas de combustível para motores de veículos terrestres; máquinas e aparelhos para processa-
mento químico; máquinas de distribuição de combustível para estaçöes de serviço; instalações de lavagem de vefculos; máquinas e aparelhos de compacta-
çåo de resíduos para fins industriais; máquinas de trituração de resíduos para fins industriais; eixos, veios ou fusos excepto para veículos terrestres; rola-
mentos de eixos excepto para veículos terrestres; acoplamentos e conectores de eixos excepto para veículos terrestres; rolamentos excepto para veículos 
terrestres; transmissões de potência e engrenagens excepto para veículos terrestres; polias de ralenti excepto para veículos terrestres; engrenagens de redu-
ção excepto para veículos terrestres; correias de transmissão de potência excepto para veículos terrestres; rodas dentadas e engrenagens excepto para veícu-
los terrestres; engrenagens de mudança de velocidade excepto para veículos terrestres; acoplamentos fluidos excepto para veículos terrestres; conversores 
hidráulicos de torque excepto para veículos terrestres; transmissões para máquinas.CLASSE 09: Máquinas e instrumentos de medição e ensaio para detectar 
informações sobre o desempenho de automóveis; máquinas e instrumentos de medição e ensaio; fechaduras electrónicas; dispositivos de controlo electróni-
co para automóveis; programas informáticos [gravados ou descarregáveis]; máquinas electrónicas, aparelhos e respectivas peças, nomeadamente leitores de 
códigos de barras, cartões inteligentes, cartöes magnéticos codificados, interfaces para computadores, cartões de circuito integrado [cartöes inteligentes], 
circuitos impressos e leitores [equipamento de processamento de dados]; aparelhos de navegação para automóveis; aparelhos de controlo automático e de 
monitorização remota para bombas térmicas de motores a gás; dispositivos, aparelhos e instrumentos de telecomunicações; células solares; painéis solares 
para a produção de electricidade; painéis solares (painéis de baterias solares); dispositivos de produção de energia a baterias solares; células de combustível; 
dispositivos de produção de energia a células de combustível; baterias para automóveis e carregadores de baterias; máquinas e aparelhos de controlo e regu-
lação eléctrica para automóveis; baterias e células; máquinas e aparelhos de distribuição e controlo de energia; conversores rotativos; modificadores de 
fase; aparelhos de detecção de intrusão para sistemas de segurança; alarmes de incêndio; alarmes de gás; aparelhos de aviso anti-furto; publicações electró-
nicas; assistentes pessoais digitais; telefones inteligentes; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; dispositivos de navegação por 
Sistema de Posicionamento Global [GPS]; aparelhos de controlo remoto; software de computador; software de aplicação; cartões inteligentes [cartões de 
circuito integrado]; aparelhos de controlo electrónico para automóveis e respectivas peças; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de sala de 
jogos; simuladores para a direcção e controlo de veículos; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos fotográficos; máquinas e apare-
lhos cinematográficos; máquinas e aparelhos ópticos; contadores e dispositivos de teste eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máscaras contra o 
pó; máscaras de gás; máscaras de soldadura; programas de jogos para máquinas de jogos de vTdeo domésticas; circuitos electrónicos e CD-ROMs gravados 
com programas para jogos manuais com ecrãs de cristal líquido; capacetes de protecção para desporto; apitos desportivos; metrónomos; circuitos electróni-
cos e CD-ROMs gravados com programas de desempenho automático para instrumentos musicais electrónicos; unidades de efeitos eléctricas e electrónicas 
para instrumentos musicais; discos fonográficos; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de imagem descarregáveis; discos de vídeo e fitas de video 
gravados; filmes cinematográficos revelados; filmes de diapositivos revelados; molduras de diapositivos. CLASSE 11: Aparelhos de banho para cuidados 
de enfermagem, não para fins médicos; acessórios de banho; banquetas de sanita com esguicho de água de lavagem; doseadores de desinfectante para sani-
tas; sanitas; assentos para utilização com sanitas de estilo Japonês; aparelhos de ar condicionado por bombas de calor de motores a gás para fins industriais; 
condicionadores de ar por bombas de calor de motores a gás para fins industriais; bombas de calor; aparelhos de ar condicionado e respectivos acessórios 
[para fins industriais]; aparelhos para aquecimento e arrefecimento de espaços e respectivos acessórios [para fins industriais]; aparelhos de ar condicionado 
por bombas de calor de motores a gás para fins domésticos; condicionadores de ar por bombas de calor de motores a gás para fins domésticos; aparelhos de 
ar condicionado e respectivos acessórios [para fins domésticos]; aparelhos electroqu[micos domésticos; aquecedores de água de alimentação com funções 
de co-geração [para impulsionadores principais e motores nåo eléctricos]; aparelhos de fornecimento de água quente do tipo armazenamento de água quente 
utilizando calor de motores a gás [para fins industriais]; fornecedores de água quente a gás para fins industriais; bombas de calor de motores a gás e respec-
tivas peças; caldeiras, não para peças para impulsionadores principais não eléctricos, e não para motores; aparelhos de fornecimento de água quente do tipo 
armazenamento de água quente utilizando calor de motores a gás [para fins domésticos]; fornecedores de água quente a gás para fins domésticos; aquecedo-
res de água a gás para fins domésticos; aparelhos de aquecimento de espaços por ar quente [para fins domésticos]; fogÖes para fins domésticos [não eléctri-
cos]; sanitas e assentos vendidos como uma unidade; casas de banho pré-fabricadas vendidas como uma unidade; banheiras de duche pré-fabricadas vendi-
das como uma unidade; máquinas elou dispositivos de tratamento facial para uso doméstico; equipamento facial que utiliza ondas ultra-sónicas para uso 
doméstico; máquinas de pulverização facial de nanopartículas de água, nomeadamente, aparelhos faciais de vapor, vaporizadores electrónicos faciais e 
saunas faciais, com funçöes de geração e infiltraçåo de partículas de água finas para tratamento doméstico; aparelhos electrotérmicos domésticos para fins 
de beleza ou sanitários; frigoríficos eléctricos para uso doméstico; congeladores eléctricos para uso doméstico; fornos eléctricos de cozinha para uso do-
méstico; purificadores de ar; máquinas elou dispositivos de tratamento facial para uso industrial; equipamento facial que utiliza ondas ultra-sónicas para uso 
industrial; máquinas de pulverização facial de nanopartículas de água, nomeadamente, aparelhos faciais de vapor, vaporizadores electrónicos faciais e sau-
nas faciais, com funçöes de geração e infiltraçåo de partículas finas de água para uso comercial; vaporizadores de toalhas para uso por cabeleireiro; máqui-
nas de secagem de cabelo para uso em sabes de beleza; vaporizadores de cabelo para uso em salões de beleza; bacias de lavagem de cabelo para uso em 
barbearias; secadores de cabelo; secadores de måos; aparelhos geradores de vapor; dispositivo gerador e infiltrador de partículas finas de água; aparelhos de 
sauna como unidade; dispositivos sanitários; evaporadores para processamento químico; destiladores para processamento químico; aparelhos de secagem 
para processamento químico; recuperadores para processamento químico; vaporizadores para processamento químico; condicionadores de ar para uso do-
méstico; aparelhos de ar condicionado instalados em veículos com dispositivos de geração e infiltração de partículas de água fina; aparelhos de ar condicio-
nado para automóveis; aparelhos de ar condicionado para uso industrial; instalações de ventilação; instalações de aquecimento de água quente; máquinas e 
aparelhos de congelação para uso industrial; secadores de roupa, eléctricos, para uso industrial; aparelhos e instalações de cozinha para uso comercial; má-
quinas de secagem de louça para uso comercial; aparelhos de desinfecção de louça para uso comercial; bancadas de cozinha com lava-louças integrados 
para uso comercial; lava-louças de cozinha para uso comercial; aparelhos de cozinha; aquecedores solares de água; aparelhos de purificação de água para 
uso industrial; aparelhos e instalações de iluminação; aquecedores de cozinha não eléctricos para uso doméstico; bancadas de cozinha com lava-louças 
integrados para uso doméstico; lava-louças de cozinha para uso doméstico; filtros de água de torneira domésticos, não eléctricos; aparelhos de sauna. 
CLASSE 12: Impulsionadores principais não eléctricos para veículos terrestres [excepto peças]; motores de automóveis; veículos para deficientes físicos e 
pessoas com mobilidade reduzida; automóveis e respectivas peças e acessórios; veículos a motor de duas rodas, bicicletas e respectivas peças e acessórios; 
veículos eléctricos autopropulsionados; scooters e automóveis de mobilidade pessoal operados electricamente; veículos eléctricos; cadeiras de rodas para 
cuidados de enfermagem; cadeiras de rodas eléctricas; cadeiras de rodas e respectivas peças e acessórios; riquexós; trenós [veículos]; empilhadoras manu-
ais; carruagens puxadas por cavalos; carrinhos; atrelados de bicicleta; elementos de máquinas para veículos terrestres; alarmes anti-furto para veículos; 
dispositivos anti-furto para automóveis; motores CA ou motores CC para veículos terrestres [excepto peças]; remendos adesivos de borracha para reparação 
de câmaras de ar ou pneus; carrinhos de bebé; motor de tração; teleféricos para manuseamento de carga ou mercadorias; pára-quedas; embarcações e res-
pectivas peças e acessórios; aviões e respectivas peças e acessórios; material circulante ferroviário e respectivas peças e acessórios; automóveis e respecti-
vas peças e acessórios; veículos automóveis de três rodas, triciclos eléctricos e respectivas peças e acessórios; triciclos eléctricos; veios, eixos e fusos; vei-
os, eixos ou fusos para veículos terrestres; rolamentos para eixos; rolamentos para eixos de veículos terrestres; acoplamentos e conectores de eixos; acopla-
mentos e conectores de eixos para veículos terrestres; rolamentos; rolamentos para veículos terrestres; transmissões de potência e engrenagens; transmis-
sões de potência e engrenagens para veículos terrestres; polias de ralenti; polias de ralenti para veículos terrestres; engrenagens de redução; engrenagens de 
redução para veículos terrestres; correias de transmissão de potência; correias de transmissão de potência para veículos terrestres; rodas dentadas  
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e engrenagens; rodas dentadas e engrenagens para veículos terrestres; engrenagens de mudança de velocidade; engrenagens de mudança de velocidade para 
veículos terrestres; acoplamentos fluidos; acoplamentos fluidos para veículos terrestres; conversor de torque hidráulico; conversores de torque hidráulicos 
para veículos terrestres; transmissões para veículos terrestres; transmissões para veículos híbridos; unidades de transmissão para veículos híbridos; unidades 
de transmissão para veículos eléctricos. CLASSE 20: Móveis; estantes para equipamento electrónico; estantes para computadores pessoais; estantes para 
áudio; estantes para equipamento áudio; estantes para armazenamento; estantes [mobiliário). CLASSE 35: Encaminhamento de fornecedores de cuidados, 
empregadas domésticas, trabalhadores de cuidados e enfermeiras; agências de emprego; intercâmbio de pessoal; serviços de colocação de pessoal e serviços 
de informação e consultoria relacionados; recepção de visitantes em edifícios; serviços de revenda e serviços de venda por grosso relacionados com máqui-
nas de costura; serviços de intermediários comerciais relacionados com a venda de camas ou mobiliário; serviços de intermediários comerciais relacionados 
com a venda de máquinas de costura; fornecimento de informações sobre produtos para fins de venda; serviços de consultoria e informação aos consumido-
res relacionados com a compra de produtos; compilação e sistematização de informação em bases de dados informatizadas, e consultoria e fornecimento de 
informação sobre as mesmas; actualização e manutenção de dados em bases de dados informatizadas; pesquisa de dados em ficheiros informáticos para 
terceiros; serviços de optimização de motores de busca; fornecimento e aluguer de espaço publicitário utilizando redes de comunicação; serviços de propa-
ganda e publicidade; aluguer de material publicitário; pesquisa de patrocínios e respectivos serviços de consultoria; consultoria comercial para construção de 
sistemas relacionados com TI e introdução de TI; serviços de consultoria empresarial; análise de gestão empresarial e consultoria comercial; pesquisa e 
análise de comercialização; promoção e gestão da venda de produtos e serviços de terceiros, e respectiva consultoria; emissão, liquidação e gestão de cartões 
de fidelização, selos comerciais e cupões; promoção de produtos e serviços de terceiros através da administração de vendas e esquemas de incentivos comer-
ciais envolvendo selos comerciais; fornecimento de informação e aconselhamento aos consumidores relativamente à seleção de produtos e serviços; encami-
nhamento de engenheiros de tecnologia de informação; fornecimento de informação sobre emprego; serviços de processamento de dados [funçöes de escri-
tório]; recolha de dados empresariais e informações armazenadas em bases de dados informáticas; funções de escritório; serviços de escritório; fornecimento 
de gestão de processos em funcionamento do sistema informático e fornecimento de informações sobre o mesmo; prestação de assistência empresarial a 
terceiros no funcionamento de aparelhos de processamento de dados, nomeadamente, computadores, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras má-
quinas de escritório semelhantes; serviços de recortes de notícias; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e venda 
por grosso em linha relacionados com a venda de software informático; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e 
venda por grosso em linha relacionados com a venda de uma variedade de produtos em cada área de vestuário, alimentos e bebidas, e artigos de uso quotidi-
ano, transportando todos os produtos em conjunto, incluindo em linha; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e 
de venda por grosso em linha relacionados com a venda de tecidos e artigos de cama; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços 
de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de almofadas e cobertores; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, inclu-
indo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de vestuário; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, inclu-
indo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de calçado e caixas de sapatos; serviços de revenda e serviços de venda 
por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de sacos e bolsas; serviços de revenda e serviços de 
venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de artigos pessoais; serviços de revenda e servi-
ços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de distintivos de alfinete e crachás de 
estanho; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de 
alimentos e bebidas; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a 
venda de automóveis e respectivas peças; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha 
relacionados com a venda de almofadas, colchões e encostos de cabeça como equipamento interior de automóveis; serviços de revenda e serviços de venda 
por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de mobiliário; serviços de revenda e serviços de venda 
por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de artigos de carpintaria; serviços de revenda e serviços 
de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de tapetes de tatame; serviços de revenda e 
serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de equipamento de ritual; serviços de 
revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de aparelhos de máquinas 
eléctricas; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de 
estojos e cintas para telefones inteligentes e telemóveis; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por 
grosso em linha relacionados com a venda de aparelhos de iluminação; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e 
de venda por grosso em linha relacionados com a venda de máquinas e instrumentos de medição e ensaio; serviços de revenda e serviços de venda por gros-
so, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de aparelhos e instrumentos médicos; serviços de revenda e 
serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de aparelhos de iluminação de segu-
rança, alarmes de segurança, alarmes portáteis de segurança, aparelhos e instrumentos de segurança excepto para veículos, aparelhos de monitorização de 
segurança e respectivas peças, aparelhos de segurança e alarmes e respectivas peças, aparelhos de monitorização e alarme para prevenção de crimes e catás-
trofes; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de ferra-
mentas manuais com lâminas ou pontiagudas, ferramentas manuais e ferragens metálicas; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo 
serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de equipamento de cozinha, ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; 
serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de tanques de 
água portáteis; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda 
de preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e de material médico; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de re-
venda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de cosméticos, produtos de higiene, dentifrícios, sabåes e detergentes; serviços de revenda e 
serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de autocolantes decorativos para o 
corpo ou o rosto; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em tinha relacionados com a 
venda de máquinas agrícolas, alfaias e artigos de consumo; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por 
grosso em linha relacionados com a venda de flores [naturais] e árvores; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e 
de venda por grosso em linha relacionados com a venda de material impresso; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de 
revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de papel e artigos de papelaria; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, inclu-
indo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de tiras ou clipes com bobine para portadores de cartões ou bilhetes; 
serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de artigos e 
equipamento desportivo; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados 
com a venda de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos para jogos; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e 
de venda por grosso em linha relacionados com a venda de fitas para a cabeça, megafones e brinquedos para animar; serviços de revenda e serviços de ven-
da por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de máquinas e aparelhos fotográficos e material 
fotográfico; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de 
óculos de ópera e máquinas e aparelhos ópticos; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em 
linha relacionados com a venda de relógios de parede, relógios de pulso e óculos [óculos e óculos de proteção]; serviços de revenda e serviços de venda por 
grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de porta-chaves; serviços de revenda e serviços de venda 
por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de ímanes decorativos; serviços de revenda e serviços 
de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de fotografias [impressas], retratos, suportes 
fotográficos e molduras fotográficas; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha 
relacionados com a venda de revestimentos para pavimento; serviços de revenda e serviços de venda por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda 
por grosso em linha relacionados com a venda de suportes de papel higiênico e capas de tecido para lenços de papel; serviços de revenda e serviços de venda 
por grosso, incluindo serviços de revenda e de venda por grosso em linha relacionados com a venda de suportes para garrafas de plástico; gestão e adminis-
tração de empresas; serviços de intermediários comerciais para contratos de venda de uma variedade de produtos; serviços de consultoria e aconselhamento 
relacionados com contratos de compra dos produtos; serviços de aquisição para terceiros [aquisição de produtos e serviços para outras empresas]; prepara-
ção de demonstrações financeiras; leilões; serviços de agência de importação-exportaçåo; organizaçåo de assinaturas de jornais para terceiros; estenografia; 
transcrição; reprodução de documentos; aluguer de máquinas de escrever, máquinas de copiar e processadores de texto; aluguer de máquinas de venda auto-
mática; fornecimento de informação publicitária através de assistentes digitais pessoais, telefones inteligentes e aparelhos de navegação para veículos 
[computadores de bordo]. CLASSE 42: Serviços de ensaios técnicos; ensaios de controlo técnico de veículos; ensaios e investigação sobre automóveis e 
respectivas peças;  
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serviços de ensaio e investigação relacionados com equipamento de saúde; ensaios e investigação sobre máquinas, aparelhos e instrumentos; ensaios, ins-
pecção e investigação de sistemas informáticos; controlo de qualidade; investigação e desenvolvimento de produtos; fornecimento de informação no domí-
nio do desenvolvimento de produtos; planeamento e concepção de cursos de testes de condução de automóveis e instalações de testes; concepção e desen-
volvimento de equipamento de cuidados de enfermagem; concepção de células de combustível; concepção de máquinas, aparelhos e instrumentos, e respec-
tivas peças, bem como sistemas compostos pelos mesmos; concepção de mobiliário e decoração de interiores; concepção de roupa de cama; concepção de 
novos produtos; concepção; aluguer de computadores e software informático; fornecimento de programas informáticos não descarregáveis; utilização tem-
porária de software informático não descarregável; fornecimento de software de aplicação utilizando redes de telecomunicações; consultoria tecnológica 
relativa a computadores, automóveis e máquinas industriais; consultoria técnica relativa ao desempenho e funcionamento de máquinas e aparelhos; concep-
ção de software informático, programação informática, e manutenção de software informático, e consultoria e fornecimento de informação sobre os mes-
mos; criação e manutenção de sítios da Web para terceiros; monitorização de sistemas informáticos por acesso remoto, e fornecimento de informação sobre 
a mesma; concepção e desenvolvimento de software informático e de sistemas informáticos e serviços de consultoria sobre os mesmos; serviços de cripto-
grafia de dados; consultoria sobre segurança na Internet; fornecimento de motores de busca para a Internet; fornecimento de software informático através da 
Internet; computação em nuvem; software como serviço [SaaSl; aluguer de servidores da Web; serviços de teste, inspecção e pesquisa em relação a softwa-
re informático; serviços de pesquisa e desenvolvimento relacionados com hardware e software informático; consultoria relacionada com a concepção de 
máquinas e instrumentos de redes de comunicação; concepção de computadores e consultoria e fornecimento de informação sobre a mesma; concepção de 
máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as respectivas peças] ou sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e instrumentos; criação de manuais 
de instruções relacionados com software informático; consultoria técnica relacionada com computadores, automóveis e máquinas industriais; serviços de 
consultoria em tecnologia da informação [TI]; serviços de cartografia; concepção arquitectónica; levantamento topográfico; investigação científica; concep-
ção e desenvolvimento de sistemas de navegação; concepção de cartografia; fornecimento de utilização temporária de software informático não descarregá-
vel relacionado com sistemas de navegação através da Internet; fornecimento de informação meteorológica; serviços ou investigação geológica; ensaios, 
inspecção e investigação de produtos farmacêuticos, cosméticos ou alimentares; investigação sobre construção civil; construção ou planeamento urbano; 
ensaios e investigação no domínio da prevenção da poluição; ensaios e investigação no domínio da electricidade; ensaios e investigação no domínio da 
engenharia civil; ensaios, inspecção e investigação nos domínios da agricultura, pecuária e pescas; aluguer de aparelhos de medição; aluguer de aparelhos e 
instrumentos de laboratório; aluguer de instrumentos de desenho técnico. 

Reivindica-se prioridade do pedido 2020-082622, Japão, de 03-07-2020  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004480/2020/MN/MS 
44 
Fundação Humana 
 
CABO VERDE 
São Felipe, Praia - Cabo Verde 
 
 
Comercial 
22-12-2020 
 
CLASSE 44: Serviços médicos 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004481/2020/ME/MP 
32 
NGM INTERNATIONAL B.V 
 
HOLANDA 
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam, Holanda 
 
Industrial e Comercial 
28-12-2020 
 
CLASSE 32 - Àguas minerais e gaseificadas e outras 
bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de 
frutas; xaropes e outras preparações para fazer bebidas. 

Reivindicação de cores: Reivindicação de Cores: Pantone Black C, Pantone 
Process Blue 42%, Pantone warm Red C 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004483/20201ME/MP 
07; 09 e 11 
EBARA CORPORATION 
 
Japão 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japan 
 
Industrial e Comercial 
14-01-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Máquinas e ferramentas para trabalhar metais; máquinas e 
aparelhos de construção; máquinas e aparelhos de carga e descarga; máqui-
nas e aparelhos para processamento químico; máquinas e aparelhos para 
fabrico de pasta de papel, fabrico de papel ou para trabalhar papel; máquinas 
e aparelhos para processamento de plástico; máquinas e sistemas de fabrico 
de semicondutores; impulsionadores principais não eléctricos [não para 
veículos terrestres]; máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; 
máquinas eléctricas de polimento de cera; aspiradores; pulverizadores eléc-
tricos para desinfecção, insecticidas e desodorizantes [não para fins agríco-
las]; elementos de máquinas [não para veículos terrestres]; máquinas e apa-
relhos de compactação de resíduos; máquinas de trituração de resíduos; 
motores de arranque para motores eléctricos e motores a combustão; moto-
res CA e motores CC [não incluindo os de veículos terrestres mas incluindo 
"peças" para quaisquer motores CA e motores CC]; geradores CA alternado-
res]; geradores CC. CLASSE 09: Ozonizadores; electrolisadores [células 
electrolíticas]; extintores de incêndio; bocas de incêndio; bicos de mangueira 
de incêndio; sistemas de aspersão para protecção contra incêndios; alarmes 
de incêndio; alarmes de gás; aparelhos e instrumentos de laboratório; máqui-
nas e aparelhos ópticos; máquinas e instrumentos de medição ou ensaio; 
máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de potência;  

máquinas e instrumentos de medição ou ensaio; máquinas e aparelhos de 
distribuição ou controlo de potência; conversores rotativos; modificadores 
de fase; baterias e células; contadores e dispositivos de verificação eléctricos 
ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e aparelhos de telecomuni-
cação; máquinas e aparelhos electrónicos e respectivas peças; núcleos mag-
néticos; fios de resistência; eléctrodos, excepto eléctrodos de soldadura ou 
eléctrodos médicos. CLASSE 11: Aparelhos de secagem [para processamen-
to químico]; recuperadores [para processamento químico]; vaporizadores 
[para processamento químico]; evaporadores [para processamento químico]; 
destiladores [para processamento químico]; transferidores térmicos [para 
processamento químico]; fornos industriais reactores nucleares [pilhas ató-
micas]; caldeiras; aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; máqui-
nas e aparelhos de congelação; torneiras de água; válvulas de controlo de 
nível para tanques; torneiras para tubagens; tanques de tratamento de águas 
residuais [para fins industriais]; fossas sépticas [para fins industriais]; inci-
neradores de lixo; aquecedores solares de água; aparelhos de purificação de 
água; aparelhos domésticos electrotérmicos; anilhas para torneiras de água; 
acessórios de banho; tanques de tratamento de águas residuais para fins 
domésticos; fossas sépticas para fins domésticos.  
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004484/2020/MN/MS 
37; 39 e 41 
 
NUBAI CAPE VERDE CONNECT, S.A  
 
Cabo Verde 
SANTA MARIA - RUA 1 DE JUNHO, Ilha de Sal~ 
 
Comercial 
26-11-2020 
 
CLASSE 37: MANUTENÇÃO DE AERONAVES E 
HANDLING; CLASSE 39: TRANSPORTE AEREOS 
PASSAGEIROS E CARGA; CLASSE 41: FORMA-
ÇÃO DE PESSOAL NAVEGANTE DE CABINE E 
COCKPIT 

Reivindicação de Cores: Branco; Preto e Verde 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004488/2021/ME/MS  
39  
SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A 
 
PORTUGAL 
Av. vasco da Gama, nº.1410, Oliveira do Douro, 4430-
247 Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
21-01-2021 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004489/2021/ME/MP 
32 
SCC - Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, S.A 
 
PORTUGAL 
Estrada da Alfarrobeira Vila Franca de Xira, 2625-244 
Vialonga –Portugal 
 
Industrial e Comercial 
27-01-2021 
 
CLASSE 32: Cerveja sem álcool 

Reivindicação de cores: Azul pantone process blue C 

CABO VERDE CONNECT 
 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004485/2021/MN/MS 
43  
ANTONINO MONGELLI 
 
Itália 
Sal Rei, Boa Vista, Cabo Verde 
 
Comercial 
06-01-2021 
 
CLASSE 43: Café e Restaurante 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004486/2021/ME/MP 
02 
 
VALSPAR B.V. 
 
HOLANDA 
Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, The Netherlands 
 
Industrial e Comercial 
21-01-2021 
 
CLASSE 02: Tintas; Vernizes; Lacas; Primários 
[tintas]; Diluentes para tintas; Revestimentos transpa-
rentes utilizados como tintas; Matérias de enchimento 
para pintura; Agentes secantes para tintas; Aditivos para 
tinta; Revestimentos de acabamento automóvel na natu-
reza de superfícies, redutores, endurecedores, activado-
res e primários de enchimento. 

DEBEER REFINISH 
 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004487/2021/ME/MP 
02 
VALSPAR B.V. 
 
HOLANDA 
Zuiveringweg 89, 8243 PE Lelystad, The Netherlands 
 
Industrial e Comercial 
21-01-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 02: Tintas; Vernizes; Lacas; Primários [tintas]; Diluentes para tin-
tas; Revestimentos transparentes utilizados como tintas; Matérias de enchi-
mento para pintura; Agentes secantes para tintas; Aditivos para tinta; Revesti-
mentos de acabamento automóvel na natureza de superfícies, redutores, endu-
recedores, activadores e primários de enchimento. 

CLASSE 39: Estacionamento e armazenamento de veículos; transporte; 
transporte e distribuição de mercadorias; viagens e transporte de passagei-
ros; abastecimento de combustível; organização de transporte de hidrocarbo-
netos; aluguer de meios de transporte; aluguer de veículos; fornecimento de 
veículos alugados; aluguer de veículos comerciais; fretamento de veículos 
para transporte; transporte de veículos a motor; organização de aluguer de 
veículos; aluguer de peças de veículos; fornecimento de informações sobre 
vias rodoviárias e trânsito; informações sobre transporte; organização de 
serviços de transporte por terra, água e ar; reservas para transporte; navega-
ção (traçamento de posições, rotas e cursos); empréstimo de veículos; trans-
porte de veículos; serviços de recuperação de veículos; serviços de localiza-
ção de veículos; transporte de pessoas por terra; serviços de condução de 
veículos; divulgação de informação sobre serviços de condução de veículos; 
organização de reboque de veículos; carregamento de veículos com merca-
dorias; serviços de partilha de carros; serviços de partilha de automóveis. 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

28 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004498/2020/MN/MS 
37, 39, 41 
NUBAI CAPE VERDE CONNECT, S.A 
 
CABO VERDE 
SANTA MARIA - RUA 1 DE JUNHO 
 
Comercial 
20-11-2020 
Classe 37: Manutenção de aeronaves e handling. Classe 
39: Transporte aéreos passageiros e carga. Classe 41: 
Formação de pessoal navegante de cabine e cockpit. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004490/2021/ME/MP&S  
18; 24; 25; 41 e 43 
 
IRINA PAULA MENDES DOS SANTOS CARVA-
LHO 
 
Cabo Verde 
Rua Cidade de Recife 25B R/C Esquerdo, 4900-379 
Viana do Castelo, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
27-01-2021 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004491/2021/MN/MP  
33 
SIRC - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO DE Rª DA 
CRUZ, LDA. 
 
Cabo Verdiana 
Mindelo, São Vicente 
 
Industrial e Comercial 
28-01-2021 
CLASSE 33: Bebidas alcoólicas com excepção de cer-
veja 

CLASSE 18: Bolsa de Cintura, bagagem e bolsa de mão, malas, mochilas de 
viagem, mochilas escolares, saco-cama. CLASSE 24: sacos-cama, roupa de 
cama, edredons. CLASSE 25: Vestuários, calçados, chapelaria desportivo e 
casual. CLASSE 41: Serviços cujos fim essencial é o divertimento, o entrete-
nimento. CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação) e alojamento 
temporário. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004492/2021/ME/MS 
43 
Ramada Internacional, INC. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, Esta-
dos UnidosAmérica 
 
Comercial 
26-01-2021 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004494/2021/ME/MP&S 
07, 12, 37 
Caterpillar Motoren Gmbh & Co.KG 
 
ALEMANHA 
Falckensteiner Street 2, 24159 Kiel, Alemanha 
 
Industrial e Comercial 
27-01-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 43: Serviços de alojamento em complexos hoteleiros, hotéis e 
motéis e serviços de restaurante; serviços de restaurante; serviços de aloja-
mento em apartamentos; serviços de aluguer para férias; realização de reser-
vas de alojamento para terceiros; serviços de hospitalidade, nomeadamente o 
fornecimento de alojamento, alimentos e bebidas; serviços de hotéis, aloja-
mento e hospedagem. 

CLASSE 07: Máquinas para uso em propulsão marítima, incluindo mecanis-
mo de propulsão; motores de navios; máquinas-ferramentas; motores (exceto 
para veículos terrestres); componentes e transmissão de maquinas (exceto 
para veículos terrestres); motores (exceto para veículos terrestres), em parti-
cular motores diesel e a gás para aplicações marítimas; grupos geradores; 
peças, acessórios e componentes para todos os produtos atrás citados; todos 
os produtos atrás referidos relacionados com sistemas de energia marítima. 
CLASSE 12: Aparelhos de locomoção por água; barcos, navios (embarcações 
marítimas) e outras embarcações aquáticas; partes dos artigos atrás referidos 
(incluídos nesta classe). CLASSE 37: Serviços de reparação de navios e mo-
tores de navios; reparação, instalação, manutenção, recondicionamento e 
revisão de motores marítimos, em particular motores a diesel e a gás para 
aplicações marítimas, peças de máquinas sendo produtos de fundição para 
aplicações marítimas, conjunto de geradores para aplicações marítimas, bar-
cos, navios e outras embarcações de água e peças de os artigos atrás referidos. 

NUBAI CAPE VERDE CONNECT 

Reivindicação de cores: Branco, preto, vermelho e azul. 

RAMADA 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004493/2021/MN/MS 
41  
Caminhos, Lda 
 
CABO VERDE 
Monto de Sossego, Cidade da Ponta do Sol - Conselho 
da Ribeira Grande, Santo Antão 
 
Comercial 
27-01-2021 
CLASSE 41:Publicação de revista. 

CATCHUPA!magazine 

MAK 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004495/2021/ME/MS  
35 
SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A 
 
PORTUGAL 
Av. vasco da Gama, nº.1410, Oliveira do Douro, 4430-
247 Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
21-01-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 35: Administração de assuntos de negócios de franquias; serviços 
de assessoria em gestão de negócios relacionados com franchising; serviços 
publicitários de negócios relacionados com franchising; assessoria na gestão 
de estabelecimentos de franchising; prestação de assistência na área de ges-
tão de negócios franchisados; consultoria e aconselhamento comercial rela-
cionados com franchising; serviços de franchising que prestam apoio a em-
presas; assistência na gestão de negócios comerciais de franchising; forneci-
mento de assistência comercial em operações de franquia; prestação de 
assistência empresarial no estabelecimento de franquias; fornecimento de 
assistência comercial em operações de franquia; serviços de assessoria rela-
cionados com a publicidade para franchisings; serviços de assessoria de 
negócios relacionados com a operação de franchisings; serviços de franchi-
sing que prestam apoio em marketing; assistência em gestão de empresas no  
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âmbito de contratos de franchising; serviços de consultoria comercial relacionados com o estabelecimento e exploração de franchises; serviços de assessoria 
de negócios relacionados com franquia de concessionários de veículos motorizados; serviços prestados por um franchisador, nomeadamente assistência na 
gestão ou administração de empresas industriais ou comerciais; assessoria relacionada com gestão comercial; gestão comercial de frotas de transporte por 
conta de terceiros; gestão de negócios para uma empresa de comércio e de serviços. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004497/2020/MN/MS 
36  
VICTOR AUGUSTO MONTEIRO PINTO 
 
CABO VERDE 
Palmarejo, Praia, Cabo Verde 
 
Comercial 
30-12-2020 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004498/2020/MN/MS 
37, 39 e 41 
NUBAI CAPE VERDE CONNECT, S.A 
 
Cabo Verde 
SANTA MARIA - RUA 1 DE JUNHO 
 
Industrial e Comercial 
26-11-2020 
 
Abaixo Listado 

 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004500/2020/ME/MP 
34 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ARTÍCULOS 
DE FUMADOR, S.L. 
 
ESPANHA 
Polígono Industrial Los Àngeles, Fundidores, n- 12, 
semiesquina a Carpinteros, Km. 13, 28906 Getafe, Ma-
drid, Espanha 
 
Industrial e Comercial 
24-12-2020 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004499/2021/ME/MP 
30 
PURATOS, S.A 
 
BÉLGICA 
Industrialaan 25, 1702 GROOT-BJGAARDEN, Bélgica 
 
Industrial e Comercial 
28-01-2021 
 
CLASSE 30: Cacau, chocolate e produtos de chocolate, 
produtos de padaria e pastelaria. 

 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004496/2021/MN/MS 
25 
SONIA DE JESUS SEMEDO MENDES 
 
CABO VERDE 
Mindelo - São Vicente 
 
Industrial e comercial 
07-01-2021  
 
CLASSE 25: Vestuário, calçado e chapelaria. 

CLASSE 36: Fornecimento de serviços imobiliários eletronicamente; venda 
e aluguer de casas, apartamento, terrenos e representações; gestão locativa; 
venda mobiliários; decoração; serviços financeiros relacionados ao meio 
imobiliários; outros serviços imobiliários. 

Reivindicação de cores: Roxo e verde 

NUBAI CAPE VERDE CONNECT 

Classe 37: Manutenção de aeronaves e handling. Classe 39: Transporte aéreos 
passageiros e carga. Classe 41: Formação de pessoal navegante de cabine e cock-
pit. 

chocotanté 

CLASSE 34:Tabaco e sucedâneos do tabaco; cigarros e charutos; cigarros 
eletrónicos e vaporizadores orais para fumadores; artigos para fumadores; 
fósforos; boquilhas para cigarros e filtros para cigarros. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004501/2021/ME/MS 
35 
SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A. 
 
PORTUGAL 
Avenida Vasco da Gama, No.1410, Oliveira do Douro, 
4430-247 Vila Nova de Gaia, Portugal 
 
Comercial 
21-01-2021 
Abaixo Listado 

 

CLASSE 35: Administração de assuntos de negócios de franquias; serviços 
de assessoria em gestão de negócios relacionados com franchising; serviços 
publicitários de negócios relacionados com franchising; assessoria na gestão 
de estabelecimentos de franchising; prestação de assistência na área de gestão 
de negócios franchisados; consultoria e aconselhamento comercial relaciona-
dos com franchising; serviços de franchising que prestam apoio a empresas;  

assistência na gestão de negócios comerciais de franchising; fornecimento de assistência comercial em operações de franquia; prestação de assistência em-
presarial no estabelecimento de franquias; fornecimento de assistência comercial em operações de franquia; serviços de assessoria relacionados com a pu-
blicidade para franchisings; serviços de assessoria de negócios relacionados com a operação de franchisings; serviços de franchising que prestam apoio em 
marketing; assistência em gestão de empresas no âmbito de contratos de franchising; serviços de consultoria comercial relacionados com o estabelecimento 
e exploração de franchises; serviços de assessoria de negócios relacionados com franquia de concessionários de veículos motorizados; serviços prestados 
por um franchisador, nomeadamente assistência na gestão ou administração de empresas industriais ou comerciais; assessoria relacionada com gestão co-
mercial; gestão comercial de frotas de transporte por conta de terceiros; gestão de negócios para uma empresa de comércio e de serviços. 

Reivindicação de cores: Azul pantone process blue C  
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 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004502/2021/ME/MP 
07, 09, 11 
EBARA CORPORATION 
 
JAPÃO 
11-1, Haneda Asahi-cho, Ota-ku, Tokyo, Japan 
 
Industrial e comercial 
14-01-2021 
Abaixo Listado 

CLASSE 07: Máquinas e ferramentas para trabalhar metais; máquinas e aparelhos de construção; máquinas e aparelhos de carga e descarga; máquinas e 
aparelhos para processamento químico; máquinas e aparelhos para fabrico de pasta de papel, fabrico de papel ou para trabalhar papel; máquinas e aparelhos 
para processamento de plástico; máquinas e sistemas de fabrico de semicondutores; impulsionadores principais não eléctricos [não para veículos terrestres]; 
máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; máquinas eléctricas de polimento de cera; aspiradores; pulverizadores eléctricos para desinfecção, 
insecticidas e desodorizantes [não para fins agrícolas]; elementos de máquinas [não para veículos terrestres]; máquinas e aparelhos de compactação de 
resíduos; máquinas de trituração de resíduos; motores de arranque para motores eléctricos e motores a combustão; motores CA e motores CC [não incluin-
do os de veículos terrestres mas incluindo "peças" para quaisquer motores CA e motores CC]; geradores CA [alternadores]; geradores CC. CLASSE 09: 
Ozonizadores; electrolisadores [células electrolíticas]; extintores de incêndio; bocas de incêndio; bicos de mangueira de incêndio; sistemas de aspersão para 
protecção contra incêndios; alarmes de incêndio; alarmes de gás; aparelhos e instrumentos de laboratório; máquinas e aparelhos ópticos; máquinas e instru-
mentos de medição ou ensaio; máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de potência; conversores rotativos; modificadores de fase; baterias e célu-
las; contadores e dispositivos de verificação eléctricos ou magnéticos; fios e cabos eléctricos; máquinas e aparelhos de telecomunicação; máquinas e apare-
lhos electrónicos e respectivas peças; núcleos magnéticos; fios de resistência; eléctrodos, excepto eléctrodos de soldadura ou eléctrodos médicos. CLASSE 
11: Aparelhos de secagem [para processamento químico]; recuperadores [para processamento químico]; vaporizadores [para processamento químico]; 
evaporadores [para processamento químico]; destiladores [para processamento químico]; transferidores térmicos [para processamento químico]; fornos 
industriais; reactores nucleares [pilhas atómicas]; caldeiras; aparelhos de ar condicionado [para uso industrial]; máquinas e aparelhos de congelação; tornei-
ras de água; válvulas de controlo de nível para tanques; torneiras para tubagens; tanques de tratamento de águas residuais [para fins industriais]; fossas 
sépticas [para fins industriais]; incineradores de lixo; aquecedores solares de água; aparelhos de purificação de água; aparelhos domésticos electrotérmicos; 
anilhas para torneiras de água; acessórios de banho; tanques de tratamento de águas residuais para fins domésticos; fossas sépticas para fins domésticos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004503/2021/MN/MP 
31 
AGNELO MONTEIRO BARBOSA 
 
CABO VERDE 
Achada Grande Frente, Praia - cabo verde 
 
Industrial e Comercial 
15-01-2021 
CLASSE 31: Processamento de grãos e semente não 
compreendidos em outras classes. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004504/2021/ME/MS 
39, 42 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
JAPÃO 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Comercial 
05-02-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 39:Serviços de transporte e aluguer de veículos; fornecimento de informação sobre a operação de veículos; organização de transporte e viagens; 
serviços de transporte relacionados com acontecimentos; armazenagem, transporte, recolha e embalagem de carga; serviços de entrega de carga; serviços de 
transporte, embalagem, armazenagem e entrega, e fornecimento de informação sobre estes; transporte, embalagem, armazenagem e entrega de alimentos e 
bebidas, e fornecimento de informação sobre estes; fornecimento de informação sobre transporte; fornecimento de informações relativas ao transporte de 
mercadorias e passageiros; reparação e manutenção de contentores de transporte; entrega de alimentos; recolha, entrega e armazenagem de bens pessoais; 
serviços logísticos que consistem no armazenagem, transporte e entrega de mercadorias; transporte e armazenagem de resíduos e materiais de reciclagem; 
transporte ferroviário e fornecimento de informações relativas ao mesmo; transporte de automóveis e fornecimento de informações relativas ao mesmo; 
transporte de passageiros por autocarro; entrega de mercadorias por camião; serviços de partilha de automóveis; transporte de contentores de carga por 
camião; fornecimento de informações sobre horários de operação e estado de marcação relacionados com o transporte por veículo; transporte por meio de 
veículos impulsionados por pessoas; fornecimento de informações rodoviárias e de tráfego; fornecimento de direcções de condução personalizadas; serviços 
de navegação por GPS; serviços de condução de veículos; serviços de embalagem e empacotamento; corretagem de carga e prestação de informações relaci-
onadas com a mesma; manuseamento de carga; serviços de mudança e prestação de informações relacionadas com os mesmos; serviços de armazenagem; 
prestação de informações relacionadas com serviços de armazenagem; armazenagem refrigerada; armazenagem de contentores e carga; armazenagem, dis-
tribuição e fornecimento de energia e combustível; armazenagem, distribuição e fornecimento de combustível hidrogénio; guarda temporária de bens pesso-
ais; armazenagem temporária de entregas; distribuição de gás; distribuição de energia renovável; distribuição de energia; distribuição de electricidade; dis-
tribuição de informação sobre esta electricidade por geradores de energia solar; consultoria sobre fornecimento de electricidade por equipamento de geração 
de energia solar; distribuição de informação sobre esta electricidade por células de combustível; consultoria sobre fornecimento de electricidade por células 
de combustível; serviços de fornecimento e distribuição de água; distribuição de fornecimento de aquecimento e arrefecimento; distribuição de calor; alu-
guer de espaço de armazém; aluguer de garagens e lugares de estacionamento; disponibilização de parques de estacionamento para automóveis; estaciona-
mento personalizado; serviços de estacionamento; serviços de estacionamento automático personalizado; operação de estradas com portagem; disponibiliza-
ção de instalações de amarração de navios; operação de parques de estacionamento; aluguer de máquinas e aparelhos de carga e descarga; aluguer de pale-
tes; aluguer de contentores de transporte e armazenagem; aluguer de robots de movimentação de carga; aluguer de veículos; aluguer de carrinhos; aluguer 
de carros eléctricos; aluguer de carros a hidrogénio; aluguer de tractores; aluguer de tractores agrícolas; aluguer de bicicletas; aluguer de veículos de trans-
porte; aluguer de sistemas mecânicos de estacionamento; aluguer de máquinas e aparelhos de empacotamento ou embalagem; aluguer de robots de embala-
gem; aluguer de congeladores; aluguer de frigoríficos; aluguer de cadeiras de rodas; serviços de marcação de excursões e viagens em linha; marcação de 
lugares para viagens de autocarro; marcação de transporte para acontecimentos desportivos, científicos, políticos e culturais; serviços de informação e mar-
cações em linha no domínio de viagens de negócios; realização de viagens de turismo; organização e marcação de viagens, cruzeiros e passeios turísticos; 
reserva e marcações de lugares para viagens; serviços de organização e marcação de viagens, excluindo os de alojamento; aluguer de equipamento de esta-
ções de gasolina, não para reparação e manutenção de automóveis; recolha de resíduos e lixo; serviços de recuperação ambiental, nomeadamente, elimina-
ção de resíduos [tratamento]. CLASSE 42: Fornecimento de informação meteorológica; concepção arquitectónica; levantamento topográfico; planeamento 
urbano; concepção de máquinas, aparelhos e instrumentos; serviços de engenharia na área da tecnologia energética; concepção e desenvolvimento de redes 
de distribuição de energia; concepção e desenvolvimento de células de combustível; concepção e desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos; serviços de 
concepção; fornecimento de informação sobre concepção, criação ou manutenção de programas informáticos, fornecimento de programa informático; pro-
gramação de software de gestão de energia; concepção e desenvolvimento de software de operação de redes privadas virtuais (VPN); concepção e desenvol-
vimento de software de realidade virtual; concepção e desenvolvimento de software para controlo, regulação e monitorização de sistemas de energia solar; 
teste, inspecção, investigação e fornecimento de software informático para tecnologia de condução autónoma, veículos autónomos e programa para veículos  
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autónomos; consultoria tecnológica relacionada com computadores, automóveis e máquinas industriais; serviços de teste, inspecção e investigação nos domí-
nios de produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentos; fornecimento de informação sobre testes, inspecção e investigação alimentar; consultoria relaciona-
da com investigação técnica no domínio de alimentos e bebidas; consultoria técnica relacionada com serviços de investigação no domínio de alimentos e 
suplementos dietéticos; investigação sobre construção civil ou planeamento urbano; serviços de ensaio e investigação no domínio da prevenção de poluição; 
serviços de ensaio e investigação no domínio da electricidade; serviços de ensaio e investigação no domínio da engenharia civil; investigação no domínio da 
energia; consultoria no domínio da eficiência energética; investigação científica no domínio da energia renovável; consultoria no domínio da poupança de 
energia; consultoria técnica no domínio da poupança de energia e eficiência energética; consultoria relacionada com serviços tecnológicos no domínio do 
fornecimento de electricidade e energia; serviços de investigação e desenvolvimento relacionados com células solares e geração de electricidade; testes, 
inspecção e investigação nos domínios da produção de energia solar; testes, inspecção e investigação nos domínios das células de combustível; desenvolvi-
mento técnico de elementos, dispositivos e sistemas estruturais para colectores solares e centrais fotovoltaicas; serviços de testes, inspecção e investigação 
nos domínios da agricultura, pecuária e pescas; serviços de testes e investigação relacionados com máquinas, aparelhos e instrumentos; fornecimento de 
programas informáticos em redes de dados; aluguer de computadores; hospedagem de facilidades da web em linha por conta de terceiros para partilha de 
conteúdos em linha; hospedagem de facilidades da web em linha por conta de terceiros para a realização de discussões interactivas. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004505/2021/ME/MS  
39, 42 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
JAPÃO 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Comercial 
05-02-2021 
Abaixo listado 

WOVEN CITY 

CLASSE 39: Serviços de transporte e aluguer de veículos; fornecimento de informação sobre a operação de veículos; organização de transporte e viagens; 
serviços de transporte relacionados com acontecimentos; armazenagem, transporte, recolha e embalagem de carga; serviços de entrega de carga; serviços de 
transporte, embalagem, armazenagem e entrega, e fornecimento de informação sobre estes; transporte, embalagem, armazenagem e entrega de alimentos e 
bebidas, e fornecimento de informação sobre estes; fornecimento de informação sobre transporte; fornecimento de informações relativas ao transporte de 
mercadorias e passageiros; reparação e manutenção de contentores de transporte; entrega de alimentos; recolha, entrega e armazenagem de bens pessoais; 
serviços logísticos que consistem no armazenagem, transporte e entrega de mercadorias; transporte e armazenagem de resíduos e materiais de reciclagem; 
transporte ferroviário e fornecimento de informações relativas ao mesmo; transporte de automóveis e fornecimento de informações relativas ao mesmo; 
transporte de passageiros por autocarro; entrega de mercadorias por camião; serviços de partilha de automóveis; transporte de contentores de carga por cami-
ão; fornecimento de informações sobre horários de operação e estado de marcação relacionados com o transporte por veículo; transporte por meio de veícu-
los impulsionados por pessoas; fornecimento de informações rodoviárias e de tráfego; fornecimento de direcções de condução personalizadas; serviços de 
navegação por GPS; serviços de condução de veículos; serviços de embalagem e empacotamento; corretagem de carga e prestação de informações relaciona-
das com a mesma; manuseamento de carga; serviços de mudança e prestação de informações relacionadas com os mesmos; serviços de armazenagem; pres-
tação de informações relacionadas com serviços de armazenagem; armazenagem refrigerada; armazenagem de contentores e carga; armazenagem, distribui-
ção e fornecimento de energia e combustível; armazenagem, distribuição e fornecimento de combustível hidrogénio; guarda temporária de bens pessoais; 
armazenagem temporária de entregas; distribuição de gás; distribuição de energia renovável; distribuição de energia; distribuição de electricidade; distribui-
ção de informação sobre esta electricidade por geradores de energia solar; consultoria sobre fornecimento de electricidade por equipamento de geração de 
energia solar; distribuição de informação sobre esta electricidade por células de combustível; consultoria sobre fornecimento de electricidade por células de 
combustível; serviços de fornecimento e distribuição de água; distribuição de fornecimento de aquecimento e arrefecimento; distribuição de calor; aluguer 
de espaço de armazém; aluguer de garagens e lugares de estacionamento; disponibilização de parques de estacionamento para automóveis; estacionamento 
personalizado; serviços de estacionamento; serviços de estacionamento automático personalizado; operação de estradas com portagem; disponibilização de 
instalações de amarração de navios; operação de parques de estacionamento; aluguer de máquinas e aparelhos de carga e descarga; aluguer de paletes; alu-
guer de contentores de transporte e armazenagem; aluguer de robots de movimentação de carga; aluguer de veículos; aluguer de carrinhos; aluguer de carros 
eléctricos; aluguer de carros a hidrogénio; aluguer de tractores; aluguer de tractores agrícolas; aluguer de bicicletas; aluguer de veículos de transporte; alu-
guer de sistemas mecânicos de estacionamento; aluguer de máquinas e aparelhos de empacotamento ou embalagem; aluguer de robots de embalagem; alu-
guer de congeladores; aluguer de frigoríficos; aluguer de cadeiras de rodas; serviços de marcação de excursões e viagens em linha; marcação de lugares para 
viagens de autocarro; marcação de transporte para acontecimentos desportivos, científicos, políticos e culturais; serviços de informação e marcações em 
linha no domínio de viagens de negócios; realização de viagens de turismo; organização e marcação de viagens, cruzeiros e passeios turísticos; reserva e 
marcações de lugares para viagens; serviços de organização e marcação de viagens, excluindo os de alojamento; aluguer de equipamento de estações de 
gasolina, não para reparação e manutenção de automóveis; recolha de resíduos e lixo; serviços de recuperação ambiental, nomeadamente, eliminação de 
resíduos [tratamento]. CLASSE 42: Fornecimento de informação meteorológica; concepção arquitectónica; levantamento topográfico; planeamento urbano; 
concepção de máquinas, aparelhos e instrumentos; serviços de engenharia na área da tecnologia energética; concepção e desenvolvimento de redes de distri-
buição de energia; concepção e desenvolvimento de células de combustível; concepção e desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos; serviços de concepção; 
fornecimento de informação sobre concepção, criação ou manutenção de programas informáticos, fornecimento de programa informático; programação de 
software de gestão de energia; concepção e desenvolvimento de software de operação de redes privadas virtuais (VPN); concepção e desenvolvimento de 
software de realidade virtual; concepção e desenvolvimento de software para controlo, regulação e monitorização de sistemas de energia solar; teste, inspec-
ção, investigação e fornecimento de software informático para tecnologia de condução autónoma, veículos autónomos e programa para veículos autónomos; 
consultoria tecnológica relacionada com computadores, automóveis e máquinas industriais; serviços de teste, inspecção e investigação nos domínios de 
produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentos; fornecimento de informação sobre testes, inspecção e investigação alimentar; consultoria relacionada com 
investigação técnica no domínio de alimentos e bebidas; consultoria técnica relacionada com serviços de investigação no domínio de alimentos e suplemen-
tos dietéticos; investigação sobre construção civil ou planeamento urbano; serviços de ensaio e investigação no domínio da prevenção de poluição; serviços 
de ensaio e investigação no domínio da electricidade; serviços de ensaio e investigação no domínio da engenharia civil; investigação no domínio da energia; 
consultoria no domínio da eficiência energética; investigação científica no domínio da energia renovável; consultoria no domínio da poupança de energia; 
consultoria técnica no domínio da poupança de energia e eficiência energética; consultoria relacionada com serviços tecnológicos no domínio do forneci-
mento de electricidade e energia; serviços de investigação e desenvolvimento relacionados com células solares e geração de electricidade; testes, inspecção e 
investigação nos domínios da produção de energia solar; testes, inspecção e investigação nos domínios das células de combustível; desenvolvimento técnico 
de elementos, dispositivos e sistemas estruturais para colectores solares e centrais fotovoltaicas; serviços de testes, inspecção e investigação nos domínios da 
agricultura, pecuária e pescas; serviços de testes e investigação relacionados com máquinas, aparelhos e instrumentos; fornecimento de programas informáti-
cos em redes de dados; aluguer de computadores; hospedagem de facilidades da web em linha por conta de terceiros para partilha de conteúdos em linha; 
hospedagem de facilidades da web em linha por conta de terceiros para a realização de discussões interactivas. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004506/2021/ME/MP&S  
07, 12, 37  
Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG  
 
ALEMANHA  
Falckensteiner Street 2, 24159 Kiel, Alemanha  
 
 
Industrial e Comercial  
27-01-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 07: Máquinas para uso em propulsão marítima, incluindo mecanis-
mo de propulsão; motores de navios; máquinas-ferramentas; motores 
(exceto para veículos terrestres); componentes de acoplamento e transmissão 
de máquinas (exceto para veículos terrestres); motores (exceto para veículos 
terrestres), em particular motores diesel e a gás para aplicações marítimas; 
grupos geradores; peças, acessórios e componentes para todos os produtos 
atrás citados; todos os produtos atrás referidos relacionados com sistemas de 
energia marítima. CLASSE 12: Aparelhos de locomoção por água; barcos, 
navios (embarcações marítimas) e outras embarcações aquáticas; partes dos 
artigos atrás referidos (incluídos nesta classe). CLASSE 37: Serviços de 
reparação de navios e motores de navios; reparação, instalação, manutenção, 
recondicionamento e revisão de motores marítimos, em particular motores a 
diesel e a gás para aplicações marítimas, peças de máquinas sendo produtos 
de fundição para aplicações marítimas, conjuntos de geradores para aplica-
ções marítimas, barcos, navios e outras embarcações de água e peças de os 
artigos atrás referidos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004507/2021/ME/MP&S  
09; 16; 25; 35 e 41 
National Basketball Players Association 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1133 Avenue of the Americas, 5th Floor, New York, 
New York 10036, United States of America 
 
Industrial e Comercial 
08-02-2021 
Abaixo listado 

dispositivos electrónicos móveis portáteis e de mão; ímanes; pendentes para tomadas de auscultadores; óculos (armações para óculos, óculos de sol, óculos 
de segurança, óculos de protecção, artigo para limpeza de óculos, caixas de óculos, bolsas para óculos, estojos para óculos, bolsas, cordões, etc.); ausculta-
dores; auriculares; altifalantes; guarda-sóis. CLASSE 16:Publicações e material impresso, nomeadamente, cromos, autocolantes, decalques, selos, cartões 
postais, cartões de notas, blocos de notas, canetas, lápis, capas de 3 anéis, pastas, cadernos de apontamentos com fio de arame, cadernos de carteira, foto-
grafias não montadas e montadas, cartazes, calendários, autocolantes de pára-choques, capas de livros, papel de embrulho, livros de actividades, livros de 
estatísticas, livros-guia e livros de referência para basquetebol, programas de jogos comemorativos, galhardetes de papel, papelaria, folhas estatísticas para 
tópicos de basquetebol, e boletins informativos, panfletos, e revistas no domínio do basquetebol; suportes de cartões de visita de mesa. CLASSE 
25:Vestuário, nomeadamente, t-shirts, camisas, camisas de pólo, camisolas de algodão, calças, camisas regata, camisolas, calções, pijamas, camisas despor-
tivas, camisolas de râguebi, camisolas, cintos, fivelas de cintos, gravatas, camisas de noite, chapéus, bonés, gorros, viseiras, capacetes; fatos de aquecimen-
to, casacos (incluindo casacos de couro), parkas, sobretudos, babetes não de papel; fitas de cabeça, pulseiras, aventais, roupa interior, cuecas compridas, 
protectores para os ouvidos, luvas, luvas sem dedos, lenços de pescoço, vestidos, vestidos e fardas de claque, fatos de banho, fatos de mergulho, coberturas 
de fato de banho, envoltório de fato de banho, toucas de banho, chapelaria original com perucas afixadas; sandálias, calçado, meias, saias, fatos macacos, 
conjuntos de fraldas, macacões, camisolas de velo, mangas para braços, mangas para barrigas de pernas, meias-calças, coletes, roupões de banho, capas, 
roupa para chuva, roupa para dormir, roupa desportiva, pulôveres, ganga, casacos de botões, atacadores de sapatos, chapéus e meias de Pai Natal, chinelos 
de bebé. CLASSE 35: Serviços da associação, nomeadamente, a promoção dos interesses dos jogadores de basquetebol. CLASSE 41: Organização de even-
tos comunitários para fins culturais, acontecimentos desportivos e acontecimentos culturais; organização de acontecimentos e actividades desportivas da 
natureza de clínicas de basquetebol, jogos de basquetebol, jogos profissionais de basquetebol e jogos de basquetebol de todas as estrelas; informação sobre 
acontecimentos comunitários, acontecimentos desportivos, clínicas de basquetebol e acontecimentos culturais para fins de entretenimento fornecida através 
de um sítio da Web; fornecimento de programas de alcance comunitário, nomeadamente, organização, preparação e realização de acontecimentos desporti-
vos comunitários e acontecimentos culturais; entretenimento baseado no local (LBE). 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004508/2021/ME/MP  
30  
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS 
 
Brasil 
Rodovia BR 116, Km 18, S/nº, Eusébio, Ceará-Brasil 
 
Industrial e Comercial 
09-02-2021  
 
CLASSE 30: Alimentos farináceos; bolachas; biscoitos; 
farinhas; macarrão; massas alimentares; pãezinhos; pão; 
torradas; waffles. 

Reivindicação de cores: Branco, Dourado e Vermelho 

CLASSE 09: Jogos móveis; jogos de consola; software de jogos de arcada; 
publicações descarregáveis, publicações electrónicas; software de acesso 
licenciado à Internet; servidores de Internet; software de jogos de vídeo; 
software de jogos sociais; software para processamento de pagamentos elec-
trónicos de e para terceiros; software para organizar transacções em linha; 
produtos virtuais, nomeadamente jogos de realidade virtual, cartões de troca 
ou fichas digitais não utilizados para moeda; software de jogos de gestão 
simulada; acessórios de computador / electrónicos (teclados, ratos, tapetes de 
rato, etc.); software de jogos de fantasia; coberturas (smartphones, leitores 
electrónicos, tabletes); acessórios móveis; thumbles (capas adesivas de bo-
tões de início); almofada de mãos livres (smartphones, leitores electrónicos, 
tabletes); acessórios para pulseiras de carregamento electrónico; malas de 
transporte, suportes e apoios especificamente adaptados para utilização com  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004509/2021/MN/MS  
35 e 45  
PARTIDO AFRICANO DA INDEPENDÊNCIA DE 
CABO VERDE 
 
Cabo Verde  
PLATEAU, AV AMILCAR CABRAL – 22 
 
Comercial 
15-02-2021 
 
CLASSE 35: Publicidade. CLASSE 45: Serviços Políti-
cos, Organizações de Reuniões Políticas. 

Reivindicação de cores: Preto e Amarelo 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004510/2021/MN/MP  
25 
NELSON SEMEDO TAVARES  
 
Cabo Verde 
ACHADA RIBA - CIDADE DE ASSOMADA 
 
Industrial e Comercial 
18-02-2021 
CLASSE 25: T-shirt, pull, Camisa, Jeans, Sweat Shirt, 
Vestido, Chapéu, Luneta, Jogging, Camisola, Roupas 
em Geral. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004511/2021/ME/MP 
31  
AVIAGEN LIMITED 
 
Reino Unido 
Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, Atherstone 
On Stour-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 8BH, Rei-
no Unido  
 
Industrial e Comercial  
18-02-2021  
 
CLASSE 31:Aves de capoeira vivas; animaisde caça 
vivos; galinhas e pintos vivos; aves para reprodução e 
criação; ovos fertilizados para incubar; animais vivos; 
alimentos para animais. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004512/2021/ME/MS  
35 
GESTOPTICALIA, LDA.  
 
Portugal 
Praceta Bartolomeu Dias, Lote 8, Letra A, Distrito de 
Faro, Concelho de Albufeira, Freguesia Albufeira e 
Olhos de Água - 8200-077 Albufeira. 
 
Comercial  
19-02-2021  
CLASSE 35: Gestão e criação de centros ou grupos de 
empresas de ópitca e oftalmologia e de todos e quais-
quer serviços de franchising e master franchising. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004513/2021/ME/MP  
09 
Kia Motors Corporation 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
19-02-2021 
 
Abaixo Listado 

 

ROSS 

CLASSE 09: Software informático descarregável para fornecer diagnóstico remoto de veículos, informação sobre manutenção de veículos, entretenimento 
sob a forma de ecrãs áudio e visuais em veículos, comunicação de terceiros em veículos, função de navegação, e ecrã áudio e visual em veículos; aplicação 
descarregável para telefones inteligentes (software); software de aplicação informática descarregável para veículos; software de aplicação informática des-
carregável para telemóveis para utilização na operação e gestão de veículos; software informático; software de aplicação informática descarregável para 
utilização em telefones inteligentes para o fornecimento de informações relativas ao histórico de informações sobre viagens de veículos, gestão de localiza-
ção de estacionamento, informações sobre viagens, gestão da saúde dos veículos, informações sobre condução, e dados promocionais de terceiros sob a 
forma de publicidade para condutores; software de aplicação informática para utilização em telefones inteligentes para locação de veículos; software de 
aplicação informática para telefones inteligentes para utilização em aluguer de veículos e manutenção de veículos de aluguer; software de aplicação infor-
mática para utilização em telefones inteligentes para utilização na gestão do aluguer e manutenção de veículos; aplicação para telefones inteligentes 
(software) para pagamentos simples; software informática para pagamentos simples; aparelhos para processamento de pagamentos electrónicos; aplicação 
para telefones inteligentes (software) que permite a utilização e o pagamento simples de abastecimento de combustível, estacionamento, portagens, alimen-
tos e bebidas, e várias outras lojas; software informático de comércio electrónico; software para armazenamento e recuperação seguros de dados e transmis-
são de informações sobre clientes utilizados por indivíduos, instituições bancárias e financeiras para pagamentos electrónicos; software informático para 
facilitar transacções de pagamento por meios electrónicos através de redes sem fios, redes informáticas globais e/ou dispositivos de telecomunicações mó-
veis; hardware informático para facilitar transacções de pagamento por meios electrónicos através de redes sem fios, redes informáticas globais e/ou disposi-
tivos de telecomunicações móveis; software de aplicação para prestação de serviços de agências de pagamento electrónico; cartões plásticos codificados; 
cartões codificados para utilização em relação à transferência electrónica de transacções financeiras; terminal de pagamento electrónico de funcionamento 
por cartões codificados, cartões de valor armazenado, cartões pré-pagos e cartões inteligentes; aparelhos de navegação para veículos na natureza de compu-
tadores de bordo; software de aplicação informática para computadores e dispositivos móveis, nomeadamente, software para localização e partilha de infor-
mações relativas a estações de carregamento de veículos eléctricos; software informático para utilização com planeadores de rotas, mapas electrónicos e 
dicionários digitais para fins de navegação; hardware informático para utilização com sistemas de navegação por satélite e/ou GPS para fins de navegação; 
sensor lidar para detecção de objectos e movimentos para automóveis autónomos; sensor lidar para dispositivos de medição de precisão; sensor lidar para 
dispositivos de medição de precisão para veículos; células de combustível; baterias recarregáveis; sistemas de processamento de voz; dispositivos de contro-
lo remoto para pagamento simples nos veículos; Navegação Áudio Vídeo para veículos equipados com sistema de pagamento simples no veículo; terminais 
para transacções electrónicas incorporados em automóveis; software de Navegação Áudio Vídeo no veículo para pagamento simples; aplicação para telefo-
ne inteligente (software) para pagamento simples no veículo; aplicação para telefone inteligente (software) acessível aos sistemas no veículo; programa 
informático para pagamento simples através de Navegação Áudio Vídeo no veículo; aplicação para telefone inteligente (software) que permite aos conduto-
res de efectuar pagamento simples no veículo relativamente a reabastecimento de combustível, estacionamento, utilização de portagens e compra de produ-
tos em várias lojas, bem como encomenda de compra de alimentos e bebidas no veículo; software informático que permite aos condutores de efectuar paga-
mento simples no veículo relativamente a reabastecimento de combustível, estacionamento, utilização de portagens e compra de produtos em várias lojas, 
bem como encomendar a compra de alimentos e bebidas no veículo; firmware informático para plataforma de pagamento simples no veículo; software infor-
mático para plataforma de pagamento simples no veículo; aparelho de reconhecimento de voz; terminal de segurança para transacções electrónicas no veícu-
lo; dispositivos para processo de pagamento electrónico no veículo; pastilhas electrónicas de ADN; vidro óptico; fechaduras eléctricas para veículos; chave 
codificada; aparelhos e instrumentos para física; aparelhos e instrumentos ópticos, excepto para óculos e aparelhos fotográficos; câmaras de reconhecimento 
de automóveis; câmaras de visão nocturna por infravermelhos com linhas aéreas incorporadas; aparelhos de videoconferência; dispositivos de montagem 
para câmaras e ecrãs; sistemas de cinema em casa; aparelhos de ensino audiovisual; sensor de alcance; sensores para determinação de posição; aparelhos 
para condução automática de veículos; termóstatos para veículos; sensores de estacionamento para veículos; sensores para motores; dispositivos de registo 
de quilómetros para veículos; aparelhos de diagnóstico para veículos; indicadores automáticos de baixa pressão em pneus de veículos; sensores para medi-
ção de velocidade; aparelhos para teste de travões de veículos; aparelhos para teste de transmissões de veículos; aparelhos de Diagnóstico a Bordo para 
automóveis; taxímetros electrónicos; óculos de protecção; óculos de sol; armações para óculos de visão e óculos de sol; equipamento de registo de tempo; 
máquinas de calcular e equipamento de processamento de dados; portões operados por moedas para parques de estacionamento ou estacionamentos;  
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aparelhos e equipamento de salvamento; coletes salva-vidas; alarmes de colisão; aparelhos de aviso para som virtual dos motores dos automóveis; alarmes 
para sistema de controlo da pressão dos pneus; lâmpadas de aviso para veículos; barcos salva-vidas; satélites; carros de bombeiros; dispositivos eléctricos de 
controlo para motores; fontes de alimentação eléctrica ininterrupta; rectificadores para o arranque; controlador do fornecimento de energia eléctrica; apare-
lhos e instrumentos para transporte, distribuição, transformação, armazenamento, regulação ou controlo da corrente eléctrica; módulo controlador eléctrico 
para cabine de avião; quadro de controlo eléctrico para cabine de avião; aparelhos para ajuste de faróis; cabos híbridos eléctricos; reguladores de tensão para 
veículos; módulos solares; baterias para veículos; aparelhos e instrumentos de medição de electricidade; cabos de arranque para motores; campainhas eléc-
tricas para portas; caixas negras [gravadores de dados]; aparelhos de gravação vídeo para veículos; leitores de cassetes para automóveis; emissores-
receptores de rádio; relógios inteligentes; auscultadores; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som, imagens e dados; aparelhos de nave-
gação para veículos [computadores de bordo]; aparelhos de navegação GPS para automóveis; detectores de objectos por radar para veículos; aparelhos eléc-
tricos de ignição para ignição à distância para veículos; auscultadores; robots de laboratório; plataformas de software informático; software informático 
gravado para condução segura de automóveis; componentes e peças informáticas; aparelhos de direcção, automáticos, para veículos; circuito de controlo de 
motores de automóveis; ímanes; cartuchos e cassetes de jogos de vídeo; apitos de sinalização; luvas de protecção contra acidentes; capacetes de protecção; 
óculos de protecção; vestuário de protecção para a prevenção de lesões; ficheiros de música descarregáveis; mapas digitais para computador; cupões descar-
regáveis; bilhetes descarregáveis; mapas electrónicos descarregáveis 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004514/2021/ME/MS 
35 
KIA MOTORS CORPORATION 
 
Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea, 
 
Industrial e Comercial 
22-02-2021 
 
Abaixo listado 

Classe 35 — Serviços de leilões; publicidade; serviços de secretariado; serviços de trabalhos administrativos, prestação de informações de negócios e de 
marketing; organização de exibições para fins comerciais/promocionais e publicitários; demonstração de produtos; serviços de agências de importação-
exportação; serviços de lojas grossistas que oferecem automóveis; serviços de lojas retalhistas que oferecem automóveis; serviços de lojas retalhistas que 
oferecem peças e acessórios de automóveis; serviços de lojas grossistas que oferecem peças e acessórios de automóveis; aluguer de máquinas de venda 
automáticas; serviços de intermediação empresarial relacionados com encomenda postal por telecomunicações; organização de assinaturas para meios de 
informação; compilação de informação numa base de dados informática; serviços de lojas retalhistas que oferecem automóveis usados; serviços de lojas 
grossistas que oferecem automóveis usados; prestação de informação no setor de emprego; promoção de vendas [prestada a terceiros]. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004516/2021/MN/MS 
18 e 25 
ANICETO FONSECA E JOAO RODRIGUES 
 
Cabo Verde 
ACHADINHA BAIXO 
 
Industrial e Comercial 
25-02-2021 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 18: mochilas escolares, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, bengalas, sacos para a praia, sacos de desporto, sacos para actividades de lazer, sacos 
de viagem, sacos de transporte, sacolas, sacos de mão, porta-fatos, malas de viagem, pastas, estojos de toilette, sacos de toilette, estojos porta-chaves, capas 
para passaportes, carteiras de bolso, porta-moedas, capas de cheques, souvenirs diversos. CLASSE 25: vestuário, calçado, chapelaria, incluindo vestuário 
de natação, fatos de neoprene para a prática de esqui aquático e de surf, chinelos, luvas, gorros, polos, artigos de malha, tops, t-shirts, camisolas desporti-
vas, fatos de banho, roupões de banho, toalhas de praia, calções, calças de desporto, sweaters, bonés, cachecóis, lenços de cabeça, viseiras, fatos impermeá-
veis para exercícios de aquecimento, casacos, faixas para os pulsos, entre outros. 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004515/2021/ME/MP  
12 
Garrett Transportation I Inc. 
 
Estados Unidos da America 
2525 W. 190th Street, Torrance, California 90504, 
United States of America, 
 
Industrial e Comercial 
24-02-2021 
Abaixo Listado 

Classe 12: Sistemas de travões para veículos e respectivas partes componentes, nomeadamente travões, revestimentos de travões, guarnições de travões, 
sapatas de travões, discos de travões, tambores de travões, pastilhas de travões, rotores de travões, sistemas de travões hidráulicos para veículos, compres-
sores de ar para utilização em sistemas de travões de veículos, secadores de ar para utilização em sistemas de travões de veículos, válvulas, cabos de tra-
vões, acoplamentos, rolamentos, tubos para travões, cubos, rodas, nomeadamente, discos de travões; embraiagens, revestimentos de embraiagem, guarni-
ções de embraiagem, e placas de embraiagem; amortecedores de choque; correias de transmissão. 

Reivindica-se a prioridade do pedido em Trindade e Tobago, com o n 0 57180, apresentado a 10/09/2020 

BENDIX 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004517/2021/ME/MP  
34  
Carreras Limited 
 
Reino Unido 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom, 
 
Industrial e Comercial 
01-02-2021 
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 charu-
tos; fósforos; artigos para fumadores; papel de cigarro; tubos para cigarros; 
filtros para cigarros; aparelho portátil para enrolar cigarros; máquinas portá-
teis para enfiar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para 
cigarros eletrónicos; produtos de tabaco com o objetivo de serem aquecidos. 

Reivindicam-se as cores: AZUL, PRETO, BRANCO. 

Reivindica-se a prioridade do pedido UK00003559416 de 23 de novembro 

2020 no Reino Unido 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004518/2021/ME/MP 
31  
AVIAGEN LIMITED 
 
Reino Unido 
Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, Athersto-
ne On Stour-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 8BH, 
Reino Unido 
 
Industrial e Comercial 
18-02-2021 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004519/2021/ME/MP  
25 
Soluções Têxteis DJR, Unipessoal, LDA 
 
PORTUGAL 
Rua Major João Matos Peixoto, nº87, Corredoura, 
4800-878 São Torcato, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
12-02-2021 
Abaixo listado 

Classe 25: Chapéus e bonés de desporto; Cachecóis; Calçado de desporto 
exceto botas de equitação; Calçado de futebol; Calças acolchoadas para 
desporto; Calções acolchoados para desporto; Calções de banho; Calções 
pelo joelho; camisas de desporto anti-transpiração; Camisolas; Casacos 
desportivos; Casacos reversível; Coletes; Coletes para desporto; Fatos de 
banho; Impermeáveis; Jérsei [vestuário]; Jérsei de voleibol; Maillots despor-
tivos; Meias; meias de desporto; Réplicas de t-shirts, calças e meias de fute-
bol; Sapatos de desporto; Sweat-shirts de decote redondo; Tops [vestuário]; 
Toucas de banho; T-shirts; Vestuário. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004520/2021/ME/MS  
39 
Kia Motors Corporation 
 
Correia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
19-02-2021 
Abaixo listado 

terceiros por via aérea, ferroviária, marítima ou camião; serviços de transporte e armazenamento relacionados com a logística de armazenamento, logística 
de distribuição e logística de devoluções; serviços logísticos que consistem no transporte, embalagem e armazenamento de mercadorias; transporte e emba-
lagem de mercadorias; fornecimento de informações de tráfego; inspecção de veículos antes do transporte; embalagem e armazenamento de mercadorias; 
armazenamento de energia e combustíveis; armazenamento de aeronaves; armazenamento de embarcações, iates, barcos e veículos aquáticos; fornecimento 
de informações de viagens turísticas; armazenamento físico de dados armazenados electronicamente; aluguer de sinos e fatos de mergulho; transmissão de 
petróleo ou gás através de oleodutos ou gasodutos; reboque de automóveis de emergência; fornecimento de informações sobre estradas e tráfego; aluguer de 
automóveis; transporte, entrega, embalagem e armazenamento de mercadorias; serviços logísticos que consistem no armazenamento, transporte e entrega de 
mercadorias; armazenamento, distribuição e fornecimento de energia e combustível; serviços relacionados com viagens incluídos na classe; fornecimento de 
informações de transporte; fornecimento de informações relacionadas com o transporte de automóveis; realização de excursões turísticas por automóveis; 
aluguer de automóveis; aluguer de fatos de mergulho; seguimento de frotas de automóveis usando dispositivos de navegação electrónica e de localização 
(informações de transporte); armazenamento físico de dados, documentos, fotografias digitais, música, imagens, vídeo e jogos de computador armazenados 
electronicamente; reboque e transporte de automóveis como parte de serviços de avaria de veículos; serviços de partilha de veículos; serviços de armazém 
para o armazenamento de veículos; serviços de embalagem, engradamento e armazenamento; embalagem de carga; aluguer de cadeiras de rodas. 

Classe 39: Serviços de aluguer de veículos; aluguer de veículos equipados 
com GPS; marcação de automóveis de aluguer; transporte de automóveis e 
fornecimento de informações relacionadas com o mesmo; fornecimento de 
informações através da Internet relacionadas com o aluguer de automóveis; 
aluguer de automóveis, aluguer de garagem e de lugares de estacionamento; 
aluguer de veículos; serviços de partilha de automóveis; serviços de uso con-
junto de automóveis; fornecimento de informações de tráfego através de 
redes de comunicações informáticas; seguimento de veículos de transporte 
por computador (informações de transporte); serviços de reboque de veículos 
avariados; serviços de navegação por GPS; transporte; aluguer de veículos e 
aparelhos para locomoção por via aérea; aluguer de veículos; transporte de 
veículos; fornecimento de informações relacionadas com os serviços de con-
dução de veículos; serviços de marcação para aluguer de veículos; serviços de 
locação de veículos; serviços de reboque de veículos; aluguer de lugares de 
estacionamento e garagens para veículos; aluguer de equipamento e acessó-
rios para veículos; aluguer de aeronaves e veículos; fornecimento de informa-
ções sobre o transporte de mercadorias; aluguer de veículos equipados com 
GPS; entrega de mercadorias; transporte de mercadorias; serviços de correio 
(mensagens ou mercadorias); aconselhamento técnico relacionado com a 
logística de transporte; transporte aéreo e armazenamento de mercadorias; 
serviços de logística da cadeia de abastecimento e logística inversa que con-
sistem no armazenamento, transporte e entrega de mercadorias  para  

CLASSE 31: Aves de capoeira vivas; animais de caça vivos; galinhas e pin-
tos vivos; aves para reprodução e criação; ovos fertilizados para incubar; 
animais vivos; alimentos para animais. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004521/2021/ME/MP&S  
10 e 44 
GESTOPTICALIA, LDA. 
 
Portugal 
Praceta Bartolomeu Dias, lote 8, letra A, Distrito de 
Faro, concelho de Albufeira, Freguesia Albufeira e 
olhos de Água-8200-077 Albufeira 
 
Industrial e Comercial  
19-02-2021  
Classe 10: Aparelhos auditivos. Classe 44: Audiologia 
e testes de diagnostico, reabilitação auditiva e terapia da 
fala. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004522/2021/MN/MS  
35 e 45 
PAICV- Partido Africano da Independência de Cabo 
Verde 
 
Cabo Verde 
Avenida Amílcar Cabral 
 
Industrial e Comercial 
15-02-2021 
 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004523/2021/ME/MS  
37 
Kia Motors Corporation  
 
COREIA DO SUL  
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
22-02-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 37: Scooters para pessoas de mobilidade reduzida; paraquedas; 
tratores para fins agrícolas; carros robotizados; camiões; motores elétricos 
para automóveis; veículos de transporte automático; automóveis sem condu-
tor [veículos autónomos]; drones civis; autocarros; veículos para deficientes 
físicos; amortecedores de suspensão para veículos; motores elétricos para 
veículos terrestres; carros de desporto; camionetas de passageiros; peças e 
acessórios para motociclos; motociclos; carrinhos de criança; aparelhos de 
locomoção por terra, por ar ou por água; veículos para locomoção por terra, 
por ar, por água e sobre carris; veículos para utilização em terra; correias de 
borracha para veículos terrestres; motores para veículos terrestres; travões 
para veículos terrestres; acoplamentos para veículos terrestres; automóveis 
sem condutor [veículos autónomos]; viaturas [carros]; sistemas de alerta de 
saída de faixa para automóveis; pneus para automóveis; peças e acessórios 
para automóveis; scooters elétricas; automóveis elétricos; bicicletas elétri-
cas; cadeiras de rodas acionadas eletricamente; tratores; scooters de energia 
híbrida; cadeiras de rodas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004524/2021/MN/MP 
25 
KENYA LATRICE PATTERSON CRETEGNY 
 
Estados Unidos da América  
Rua Angola 10, Mindelo S. Vicente, Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
25-02-2021  
 
CLASSE 25: Vestuário, Calçado, Chapelaria. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004525/2021/ME/MP  
12 
 
GARRETT TRANSPORTATION I INC. 
 
Estados Unidos da América 
2525 W. 190th Street, Torrance, California 90504, Uni-
ted States Of America  
 
Industrial e Comercial 
24-02-2021  
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004526/2021/MN/MP  
18 e 25 
 
ANICETO FONSECA E JOAO RODRIGUES  
 
Cabo Verde 
ACHADINHA BAIXO  
 
Industrial e Comercial 
25-02-2021  
Abaixo listado 

Classe 35: Publicidade, serviços Políticos, Organizações de Reuniões Políti-
cas. Classe 45: Organizações de Reuniões Politicas. 

Revindica-se as cores: vermelho, preto e branco. 

CABANA DISCO 

CLASSE 12: Sistemas de travões para veículos e respectivas partes componentes, nomeadamente travões, revestimentos de travões, guarnições de travões, 
sapatas de travões, discos de travões, tambores de travões, pastilhas de travões, rotores de travões, sistemas de travões hidráulicos para veículos, compresso-
res de ar para utilização em sistemas de travões de veículos, secadores de ar para utilização em sistemas de travões de veículos, válvulas, cabos de travões, 
acoplamentos, rolamentos, tubos para travões, cubos, rodas, nomeadamente, discos de travões; embraiagens, revestimentos de embraiagem, guarnições de 
embraiagem, e placas de embraiagem; amortecedores de choque; correias de transmissão. 

CLASSE 18: Mochilas escolares, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, benga-
las, sacos para a praia, sacos de desporto, sacos para actividades de lazer, 
sacos de viagem, sacos de transporte, sacolas, sacos de mão, porta-fatos, 
malas de viagem, pastas, estojos de toilette, sacos de toilette, estojos porta-
chaves, capas para passaportes, carteiras de bolso, porta-moedas, capas de 
cheques, souvenirs diversos. CLASSE 25: vestuário, calçado, chapelaria, 
incluindo vestuário de natação, fatos de neoprene para a prática de esqui 
aquático e de surf, chinelos, luvas, gorros, polos, artigos de malha, tops, t-
shirts, camisolas desportivas, fatos de banho, roupões de banho, toalhas de 
praia, calções, calças de desporto, sweaters, bonés, cachecóis, lenços de 
cabeça, viseiras, fatos impermeáveis para exercícios de aquecimento, casa-
cos, faixas para os pulsos, entre outros. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004527/2021/MN/MP&S  
25; 32 e 43 
PATRICE FLORENT HUGUES CESELIA 
 
França  
Rua William Dubões, São Vicente, Cabo Verde  
 
Industrial e Comercial 
26-02-2021  
CLASSE 25: Vestuários e Calçados; CLASSE 32: 
Bebidas; CLASSE 43: Serviços de restauração 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004528/2020/MN/MP 
33 
Wilson Bruno Gomes Tavares 
 
CABO VERDE 
Santa Cruz - Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
18-12-2020 
CLASSE 33: Aguardente (grogue) 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004529/2021/ME/MP  
31 
AVIAGEN LIMITED  
 
REINO UNIDO 
Stratford Hatchery, Alscott Industrial Estate, Atherstone 
On Stour-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 8BH, Rei-
no Unido 
 
Industrial e Comercial 
18-02-2021 
CLASSE 31: Aves de capoeira vivas; animais de caça 
vivos; galinhas e pintos vivos; aves para reprodução e 
criação; ovos fertilizados para incubar; animais vivos; 
alimentos para animais 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004530/2021/ME/MS 
44 
GESTOPTICALIA, LDA. 
 
PORTUGAL 
Praceta Bartolomeu Dias, Lote 8, Letra A, Distrito de 
Faro, Concelho de Albufeira, Freguesia Albufeira e 
Olhos de Água - 8200-077 Albufeira. 
 
Comercial 
19-02-2021 
CLASSE 44: Prática Clínica em Ambulatório e de 

Medicina Dentária e Odontologia.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004531/2021/ME/MP  
32 
Red Bull GmbH 
 
ÁUSTRIA 
Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria 
 
Industrial e Comercial 
15-02-2021 
CLASSE 32: Cervejas; águas minerais; águas gasosas; 
bebidas sem álcool; bebidas de sumos de frutas; xarope 
para fazer bebidas; preparações não alcoólicas para 
fazer bebidas; bebidas energéticas. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004532/2021/ME/MP 
12 
KIA MOTORS CORPORATION 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul 06797, Republic of 
Korea, 
 
Industrial e comercial 
25-01-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 12: Automóveis; carros desportivos; carrinhas [veículos]; camiões; 
autocarros; carros eléctricos; Veículos de Múltiplos Usos (MPV); Veículos 
Utilitários Desportivos (SUV). 

Reivindicação de Cores: Branco e preto 

GIVES YOU WINGS CARENS 

 Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004533/2021/ME/MS  
35 
CESO CI INTERNACIONAL, S.A., 
 
Portugal 
Avenida Elias Garcia, n.º 123, 4º Andar, Lisboa, 1050-
098 Lisboa, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
01-03-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 35: Gestão de negócios comerciais; Administração de negócios comerciais; Consultadoria em organização de negócios; Fornecimento de informa-
ções de negócios; Pesquisa [investigação] de mercado; Assistência na direção de negócios comerciais; Serviços de escritório (administrativos); Serviços de 
assessores para a direção de negócios comerciais 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004534/2021/MN/MP&S  
06; 07; 8; 11; 17; 19; 22; 35 e 37  
PINTO & CRUZ - CABO VERDE LDA. 
 
Cabo Verde  
Praceta Infante D. Henrique, Palmarejo, Cidade da 
Praia, Nossa Senhora Da Graça, Santiago 
 
Industrial e Comercial 
02-03-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 06: Materiais de construção metálicos (cabos e fios metálicos não 
eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos); CLASSE 
07: Máquinas E máquinas-ferramentas; CLASSE 08: Ferramentas e instru-
mentos manuais conduzidos manualmente; CLASSE 11: Aparelhos de ilu-
minação, de aquecimento, de produção de vapor, de refrigeração, de ventila-
ção, de distribuição de água e instalações sanitárias; CLASSE 17: Matérias 
para calafetar, vedarem e isolar, tubos flexíveis não metálicos; CLASSE 19: 
Materiais de construção não metálicos, tubos rígidos não metálicos para a 
construção; CLASSE 22: Cordas, fios, redes, tendas, toldos, matérias para 
enchimento com excepção da borracha ou das matérias plásticas: CLASSE 
35: Produtos e Equipamentos para Canalização, Eletricidade, construção 
Civil, serralharia, carpitaria, agricultura e limpeza; CLASSE 37: Reparações 
e serviços de instalação. 

Reivindicação de Cores: Verde, Preto e Branco 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004535/2021/ME/MP 
07 
Kia Motors Corporation 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e Comercial 
19-02-2021 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004536/2021/MN/MS 
41  
1456 PRODUCOES LDA 
 
Cabo Verde 
Rua Praia de Cabral, HS, Condominio Palmarejo Baixo, 
Ilha de Santiago, Cabo Verde  
 
Comercial 
08-03-2021  
 
CLASSE 41: Realizações de eventos culturais e despor-
tivos 

CLASSE 07: Máquinas de venda automática; bombas de lubrificação; dispo-
sitivos de accionamento para abrir e fechar portas de veículos; mecanismos 
eléctricos de abertura para vidros de veículos; transportadores pneumáticos; 
garras automáticas para fins marítimos; escavadoras; peças de escavadoras; 
limpa-neves; aparelhos para maquinação; machos [partes de máquinas, mo-
tores de combustão ou motores eléctricos]; crivos [máquinas ou partes de 
máquinas]; máquinas químicas para fins industriais; máquinas de trabalho 
em vidro; máquinas e aparelhos de pintura; máquinas de embalagem; bom-
bas de combustível para motores de veículos terrestres; tubos de escape para 
veículos terrestres; pistões para motores de veículos terrestres; injectores de 
combustível liquefeito para veículos terrestres; peças para injectores de com-
bustível para motores de veículos terrestres e aquáticos; motores para embar-
cações marítimas; motores de aviões; motores aeronáuticos; blocos para 
motores automóveis; filtros de óleo para motores de automóveis; economiza-
dores de combustível para motores eléctricos e motores a combustão; moto-
res a combustão e motores eléctricos para geração de electricidade; motores 
a combustão e motores eléctricos para modelos de veículos, aviões e barcos; 
bombas para motores de veículos terrestres; bombas como partes de máqui-
nas, motores eléctricos e motores a combustão; bielas para motores de veícu-
los terrestres; correias de distribuição para motores de veículos terrestres; 
correias de ventoinha para motores de veículos terrestres; engrenagens de 
mudança de velocidade sendo partes de máquinas; engrenagens de mudança 
de velocidade para navios ou aeronaves; amortecedores de mola para máqui-
nas; travões de disco sendo partes de máquinas; rolamentos para motores; 
máquinas de lavagem de veículos; instalações de estacionamento automáti-
co; máquinas de processamento de plástico; máquinas de impressão para o 
fabrico de produtos tridimensionais; motor de arranque; geradores de corren-
te para automóveis; dispositivos de ignição para motores de veículos terres-
tres; robots para máquinas-ferramentas; dispositivos de accionamento para 
robots; eléctrodos de soldadura; ignições electrónicas para veículos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

000004538/2020/ME/MP  
32 
NGM INTERNATIONAL B.V. 
 
Holanda 
Willemsplein 492, 3016 DR Rotterdam, Holanda 
 
Industrial e Comercial 
28-12-2020  
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004537/2021/MN/MP&S 
06, 07, 08, 11, 17, 19, 22 e 37 
Pinto & Cruz- Cabo Verde, Lda 
 
Cabo Verde 
Praceta Infanta D. Henrique, Palmarejo, Cidade da 
Praia, Nossa Senhora Da Graça 
 
Industrial e Comercial 
02-03-2021 
Abaixo listado 

CLASSE 06: Materiais de construção metálicos (cabos e fios metálicos não 
eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos); CLASSE 
07:Máquinas e máquinas-ferramentas; CLASSE 08: Ferramentas e instru-
mentos manuais conduzidos manualmente; CLASSE 11: Aparelhos de ilumi-
nação, de aquecimento, de produção de vapor, de refrigeração, de ventilação, 
de distribuição de água e instalações sanitárias; CLASSE 17: Matérias para 
calafetar, vedarem e isolar, tubos flexíveis não metálicos; CLASSE 19: Ma-
teriais de construção não metálicos, tubos rígidos não metálicos para a cons-
trução; CLASSE 22: Cordas, fios, redes, tendas, toldos, matérias para enchi-
mento, com excepção da borracha ou das matérias plásticas); CLASSE 37: 
Reparações e serviços de instalação, 

Classe 32 : Á as minerais e gaseificadas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de frutas; xaropes e outras preparações para fazer bebi-
das. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004539/2021/MN/MS 
43 
Secreto Ibérico, sociedade Unipessoal, Lda 
 
CABO VERDE 
Palmarejo, Cidade da Praia, Cabo Verde 
 
Comercial 
18-02-2021 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário.  

Reivindicação de cores: Cinza, preto, vermelho (Vinho Tinto) 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004541/2021/MN/MP 
18, 25 
ANICETO FONSECA e JOÃO RODRIGUES 
 
CABO VERDE 
Praia - Cabo Verde 
 
Industrial e Comercial 
25-02-2021 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004542/2021/ME/MS  
35 
OPTICALIA - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 
 
CABO VERDE 
Avenida Amilcar Cabral, 34 rc, Plateau, Cidade da 
Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde. 
 
Comercial 
19-02-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 35: Venda a retalho e por internet de lentes de contactos, líquidos 
e soluções (produtos de limpeza de lentes de contacto), gotas para cuidado 
ocular, acessórios de ótica.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004544/2021/ME/MS  
34 
Benson & Hedges (Overseas) Limited 
 
REINO UNIDO 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom  
 
Industrial e comercial 
22-02-2021 
 
Abaixo listado 

CLASSE 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; tabaco de enrolar, tabaco 
para cachimbo; produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco (não para uso 
medicinal); charutos; cigarrilhas; isqueiros para cigarros; isqueiros para cha-
rutos; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros, tubos para cigar-
ros, filtros para cigarros; aparelhos portáteis para enrolar cigarros; máquinas 
portáteis para injectar tabaco em tubos de papel; cigarros electrónicos; líqui-
dos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aqueci-
dos. 

Reivindicação de cor: azul escuro, azul claro e prateado. 
Reivindicação de prioridade: Pedido n.º 82069, efetuado na Jamaica, em 
24/11/2020. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004543/2021/ME/MP  
12 
KIA MOTORS CORPORATION 
 
COREIA DO SUL 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea 
 
Industrial e comercial 
22-02-2021 
 
Abaixo listado 

CLASSE 12: Scooters para pessoas de mobilidade reduzida; paraquedas; 
tratores para fins agrícolas; carros robotizados; camiões; motores elétricos 
para automóveis; veículos de transporte automático; automóveis sem condu-
tor [veículos autónomos]; drones civis; autocarros; veículos para deficientes 
físicos; amortecedores de suspensão para veículos; motores elétricos para 
veículos terrestres; carros de desporto; camionetas de passageiros; peças e 
acessórios para motociclos; motociclos; carrinhos de criança; aparelhos de 
locomoção por terra, por ar ou por água; veículos para locomoção por terra, 
por ar, por água e sobre carris; veículos para utilização em terra; correias de 
borracha para veículos terrestres; motores para veículos terrestres; travões 
para veículos terrestres; acoplamentos para veículos terrestres; automóveis 
sem condutor [veículos autónomos]; viaturas [carros]; sistemas de alerta de 
saída de faixa para automóveis; pneus para automóveis; peças e acessórios 
para automóveis; scooters elétricas; automóveis elétricos; bicicletas elétricas; 
cadeiras de rodas acionadas eletricamente; tratores; scooters de energia híbri-
da; cadeiras de rodas. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido em Trin-
dade e Tobago, com o n.º 57179, apresentado a 10/09/2020 

CLASSE 18: mochilas escolares, chapéus-de- chuva, chapéus-de-sol, benga-
las, sacos para a praia, sacos de desporto, sacos para actividades de lazer, 
sacos de viagem, sacos de transporte, sacolas, sacos de mão, porta-fatos, 
malas de viagem, pastas, estojos de toilette, sacos de toilette, estojos porta-
chaves, capas para passaportes, carteiras de bolso, porta-moedas, capas de 
cheques, souvenirs diversos. CLASSE 25: vestuário, calçado, chapelaria, 
incluindo vestuário de natação, fatos de neoprene para a prática de esqui 
aquático e de surf, chinelos, luvas, gorros, polos, artigos de malha, tops, t-
shirts, camisolas desportivas, fatos de banho, roupões de banho, toalhas de 
praia, calções, calças de desporto, sweaters, bonés, cachecóis, lenços de cabe-
ça, viseiras, fatos impermeáveis para exercícios de aquecimento, casacos, 
faixas para os pulsos, entre outros. 
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CLASSE 29: Óleos para alimentação; Óleo de sésamo para alimentação; Gorduras comestíveis; Óleo de girassol para a alimentação; Óleo de colza [couve-
nabiça] para a alimentação; Óleo de milho para alimentação; Azeite para alimentação; Legumes em conserva; Pickles [picles]; Tofu fermentado; Pimentos 
conservados; Carne de aves; Alimentos à base de peixe; Snacks principalmente de frutas e legumes; Tahini [pasta de semente de sésamo]; Legumes enlata-
dos; Extratos de algas para a alimentação; Frutos oleaginosos preparados; Sticks de tofu; Ovos; Manteiga; Leite; Cogumelos secos comestíveis; Gelatina 
alimentar; Nozes de bétele tratadas; Tripas para fazer enchidos, naturais ou artificiais; Concentrados de caldo; Grãos de soja, em conserva, para a alimenta-
ção; Grãos de soja, processados. CLASSE 30: Molho de soja; Douchi (grãos de soja negra fermentados); Açúcar mascavado; Açúcar em pedra cristalizado; 
Açúcar em cubos; Farinha de trigo; Snacks à base de arroz; temperos para hot pot (panelas quentes). CLASSE 31: Grãos [cereais]; Sésamo comestível, não 
processado; Sementes de linhaça comestíveis, não processadas; Forragem [alimento para gado]; Engorda para animais; Ferranha [alimento para gado]; Resí-
duos de cevada; Sementes de cereais, em bruto; Marisco vivo; Malte para cervejaria e destilaria; Legumes e vegetais frescos; Fruta fresca; Árvores [plantas]; 
Plantas; Liteiras para animais; Feijões, não processados; Grãos de soja frescos. CLASSE 32: Bebidas sem álcool; Bebidas de frutas, não alcoólicas; Bebidas 
à base de arroz, não sendo substitutos do leite; Néctares de frutas, sem álcool; Bebidas à base de feijão; Bebidas à base de plantas; Bebidas sem álcool; Ex-
tratos de frutos sem álcool; Cerveja; Preparações não alcoólicas para fazer bebidas. CLASSE 33: Álcool de arroz; Vinho de arroz amarelo; Extratos de fruta 
com álcool; Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); Bebidas alcoólicas contendo frutas; Saké; Vinho; Álcool comestível; Baijiu [bebida alcoólica destilada 
Chinesa]; Bebidas espirituosas; Vinhos para cozinhar. 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004545/2021/ME/MP 
29, 30, 31, 32, 33 
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd 
 
CHINA 
No. 16, Wen Sha Road Foshan City, Guangdong Pro-
vince, CHINA 
 
Industrial e comercial  
01-03-2021 
Abaixo listado 
 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004546/2021/ME/MP 
12 
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
 
JAPÃO  
1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410, 
Japan 
 
Industrial e comercial 
04-03-2021 
 
CLASSE 12: Automóveis, suas partes e acessórios. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004549/2021/MN/MP&S  
06, 07, 08, 11, 17, 19, 22, 35, 37 
PINTO & CRUZ - CABO VERDE, LDA 
 
CABO VERDE 
Praceta Infante D. Henrique, Palmarejo, Cidade Da 
Praia. Nossa Senhora Da Graça, Santiago 
 
Industrial e comercial 
02-03-2021 
 
Abaixo listado 

PAJERO 

00004548/2021/ME/MP  
06, 07 e 08 
Yiwu Jinmin Electrical Appliances Cc., Ltd. 
 
China 
2F, Building 6, Yian Second Zone, Houzhai Street, 
Yiwu City, Zhejiang, China 
 
Industrial e Comercial 
01-03-2021 
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Classe 6 - Agulhetas metálicas; Cantoneiras [calhas] metálicas para arma-
ções de telhado; Tecidos metálicos; Cintas de união metálicas para cabos ou 
tubos; Roscas metálicas; Puxadores de portas em metal; Fechaduras metáli-
cas, que não sejam elétricas; Cofres-fortes [metálicos ou não metálicos]; 
Depósitos em metal; Objetos de arte em metais comuns. Classe 7 - Máqui-
nas de drenagem; Máquinas para a carpintaria; Teares para chapelaria; Mis-
turadoras; Máquinas de costura; Máquinas de lavar roupa; Macacos 
[máquinas]; Facas [partes de máquinas]; Facas elétricas; Dínamos. Classe 8 
Instrumentos manuais abrasivos; Ferramentas manuais acionadas manual-
mente; Máquinas para o corte da barba; Brocas [ferramentas]; Furadores 
[brocas]; Manípulos para ferramentas manuais de força manual; Tesouras; 
Anéis soco [soqueiras]; Talheres [cutelaria, garfos e colheres]; Afiadores. 

CLASSE 06: Materiais de construção metálicos (cabos e fios metálicos não 
eléctricos; serralharia quinquilharia metálica; tubos metálicos). CLASSE 07: 
Máquinas e máquinas-ferramentas. CLASSE 08: Ferramentas e instrumentos 
manuais conduzidos manualmente. CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, 
de aquecimento, de produção de vapor, de refrigeração, de ventilação, de 
distribuição de água e instalações sanitárias. CLASSE 17: Matérias para 
calafetar, vedarem e isolar, tubos flexíveis não metálicos. CLASSE 19: Ma-
teriais de construção não metálicos, tubos rígidos não metálicos para a cons-
trução. CLASSE 22: Cordas, fios, redes, tendas, toldos, matérias para enchi-
mento (com excepção da borracha ou das matérias plásticas). CLASSE 35: 
Produtos e Equipamentos para canalização, electricidade, construção civil, 
serralharia, carpintaria, agricultura e limpeza. CLASSE 37: Reparações e 
serviços de instalação. 

00004550/2021/MN/MP 
33 
Frize Distribuidora Sociedade Unipessoal, Lda 
 
CABO VERDE 
Alto Santo António - Rua Batuque - S. Vicente Cabo 
Verde 
 
Industrial e comercial 
10-03-2021 
 
CLASSE 33:Produção de bebidas alcoólicas com exce-
ção das cervejas 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

Reivindicação de cores: Castanho, degrade de vermelho, dourado. 
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Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

000045512021/ME/MP  
33 
CHONGQING AMITY MACHINERY CO., LTD. 
 
CHINA 
NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG DIS-
TRICT CHONGQING 400014, CHINA 
 
Industrial e comercial 
09-03-2021  
Abaixo listado 

CLASSE 14: Metais preciosos em bruto ou semitrabalhados; Caixas para 
joias; Ágatas; Pulseiras de joalharia; Amuletos em joias; Broches [joalharia]; 
Colares [joalharia]; Joias; Ornamentos em metais preciosos sob a forma de 
joalharia; Alfinetes de joalharia ornamental de metais preciosos; Objetos de 
arte em metais preciosos; Instrumentos horológicos; Pérolas [joalharia]; 
Pedras preciosas; Anéis [joalharia]; Joalharia para decoração de chapéus; 
Brincos para orelhas; Botões de punho; Alfinetes [joalharia]; Porta-chaves 
compostos por argolas divididas com porta-chaves ou bugigangas decorati-
vas; Jade [joalharia]; Esculturas feitas de jade; Obras de arte em prata; Orna-
mentos de joalharia e obras de arte em chifre, osso, marfim e concha; Obras 
de arte de Cloisonné.  

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00004552/2021/MN/MS 
43 
ATMOS, EXPLORAÇÃO TURÍSTICA E ADMINIS-
TRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS, S.A 
 
Cabo Verde 
VILA VERDE - CIDADE DE SANTA MARIA 
 
Comercial 
09-03-2021  
Abaixo listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004553/2020/ME/MP  
26 
Kaneka Corporation 
 
Japão 
2-3-18, Nakanoshina, Kitaku, Osaka, Japan 
 
Industrial e Comercial 
27-04-2020 
 
CLASSE 26: Cabeleiras e postiços de cabelo. 

CLASSE 43: Serviços Hoteleiros; Serviços de Alojamento em Hotel; Servi-
ços de Reserva de Hotel; Serviços Hoteleiros de Complexos Turísticos; Re-
servas de quartos de Hotel para viajantes; Serviços de Reserva de quartos de 
Hotel; Serviços de Alojamento; Reservas de Alojamento; Serviços de Hospi-
talidade [Alojamento]; aluguer de alojamento temporário; Serviços de Aloja-
mento temporário; Fornecimento de Alojamento temporário; Reserva de 
Alojamento temporário; Reserva de alojamento em Hotéis; Fornecimento de 
Alojamento em Hotéis; Fornecimento de Alojamento para Reuniões; Serviços 
de Reservas para Alojamento; Reserva de Alojamento para viajantes; Servi-
ços de Alojamento de Turistas; serviços de Alojamento e pequeno-almoço; 
Serviços de Alimentação e Bebidas em Restaurantes e Bares; Fornecimento 
de alimentos e Bebidas em Restaurantes e Bares. 

DECAKILA 

KANECALON 
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RETIFICAÇÃO  

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

Retificação da marca nº  
00003905/2014/ME/MP – “EXTREME FLOTATION”, requerida 
no dia 16/06/2014, em nome da TITAN INTERNATIONAL, com 
residência em 2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United 
States of America, publicada no 16º BPI para efeito de publicitação 
do pedido de registo, na parte relativo ao nome do requerente. 
 
De: INTERNATIONAL, INC 
 
Para: TITAN INTERNATIONAL, INC 
  

00003905/2014/ME/MP EXTREME FLOTATION 

Retificação da marca nº  
00004339/2020/ME/MP – “CAETANO EXPRESS”, requerida no 
dia 24/06/2020, em nome da SALVADOR CAETANO AUTO 
AFRICA S.G.P.S., S.A , Lake Towers, Edificio D, 4ºC, Rua Dacia-
no Batista Marques, 245, 4400-617 Vila Nova de Gaia, Portugal , 
publicada no 21º BPI para efeito de publicitação do pedido de 
registo, na parte relativo a descriminação da classe. 
 
De: Cervejas 
 
Para: Manutenção de veículos; manutenção de automóveis; 
serviços oficinas para preparação e manutenção de veículos moto-
rizados. 
  

00004339/2020/ME/MP 

 

Retificação da marca nº 00004340/2020/MN/MP - “Terras de San-
ta Maria” requerida no dia 11/06/2020, em nome da EUROCASH- 
Comércio e Serviços Lda., com residência em Palmarejo, Praia - 
Cabo Verde, publicada no 21º BPI para efeito de publicitação do 
pedido de registo, nas partes relativas à Classe. 
 
De: 03 
 
Para: 33 
  

00004340/2020/MN/MP 

TERRAS DE 

SANTA MARIA 

 
Retificação da marca nº 00004344/2020/MN/MP - “SKOL” reque-
rida no dia 22-05-2020, em nome da  SKOL INTERNATIO-
NAL DEVELOPMENT LUXEMBOURG S.A. , com residência 
em Rue Glesener, 21, 1631 Luxembourg, publicada no 21º BPI 
para efeito de publicitação do pedido de registo, nas partes relativa 
ao nome do Requerente. 
 
De: SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENTS LUXEM-
BOURG S.A 
 
Para: SKOL INTERNATIONAL DEVELOPMENT LUXEM-
BOURG S.A. 

00004344/2020/MN/MP  

 
Retificação da marca nº 00004383/2020/MN/MP - “NAPOLEON 
MADE IN HOLLAND” requerida no dia 18-03-2020, em nome da 
PERVASCO HOLDING B.V., com residência em Deltahoek 110, 
4511 PA Breskens, Holanda, publicada no 21º BPI para efeito de 
publicitação do pedido de registo, nas partes relativa ao nome do 
Requerente. 
 
De: PERVASCO HOLDING B.V 
 
Para: PERVASCO HOLDING B.V. 

00004383/2020/ME/MP  

Retificação da marca nº 00004404/2020/ME/MP- “KRIT” requeri-
da no dia 20/04/2020, em nome da CUETARA, S.L., Avda. Her-
manos Gomez Cuetara Num. 1, 28590 Villarejo de Salvanes, Ma-
drid, Espanha, publicada no 21º BPI para efeito de publicitação do 
pedido de registo, na parte relativa à morada do requerente. 
 
De: : Avda. hermanos Gomes Cuetara Num. 1, 28590 Villare-
jo de Salvanes, Madrid, Espanha 
  
Para: : Avda. Hermanos Gomez Cuetara Num. 1, 28590 Villa-
rejo de Salvanes, Madrid, Espanha 
  

00004404/2020/ME/MP KRIT 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca nº 
00004404/2020/ME/MP – “KRIT”, requerida no dia 20/04/2020, 
em nome da CUETARA, S.L., com residência em Avda. Herma-
nos Gomez Cuetara Num. 1, 28590 Villarejo de Salvanes, Ma-
drid, Espanha, publicada no 21º BPI para efeito de publicitação 
do pedido de registo, na parte relativo a descriminação da classe. 
 
De: bolachas de água e sal; biscoitos; snacks à base de cereais. 
 
Para: bolachas de água e sal; biscoitos;  bolacha, snacks à base de 
cereais. 

00004404/2020/ME/MP KRIT 

Retificação da marca nº 00004411/2020/ME/MP – 
“MARLBORO DOUBLE FUSION SUMMER”, requerida no dia 
25-08-2020, em nome da PHILIP MORRIS BRANDS, SÁRL, 
com residência em Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, 2000, Suíça , 
publicada no 21º BPI para efeito de publicitação do pedido de 
registo, na parte relativo a descriminação da classe. 
De: Tabaco em bruto ou tabaco tratado; produtos de tabaco inclu-
indo 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 mor-
talhas para cigarros e boquilhas, filtros para cigarros, latas para 
tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso 
para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos. 
 
Para: Tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco; cha-
rutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para os fumadores enrolarem 
os seus próprios cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, 
rapé (tabaco), “kretek”, “snus”, sucedâneos do tabaco (não para 
uso medicinal); cigarros electrónicos, produtos de tabaco destina-
dos a serem aquecido; dispositivos electrónicos e suas peças 
destinados a aquecer cigarros ou tabaco de modo a libertarem 
aerossóis com nicotina para inalação; soluções de nicotina liquida 
para uso em cigarros electrónicos; artigos para fumadores, morta-
lhas para cigarros, boquilhas, filtros para cigarros, latas para 
tabaco, cigarreiras, cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para 
enrolar cigarros, isqueiros; fósforos. 

00004411/2020/ME/MP 

MARLBORO DOUBLE FUSION 

SUMMER 

Retificação da marca nº 00004422/2020/ME/MP- “Figurativa” 
requerida no dia 13-03-2020, em nome da ZHEJIANG CFMOTO 
POWER CO., LTD., com residência em No.116, WUZHOU 
ROAD, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou 
311100, Zhejiang, China, publicada no 21º BPI para efeito de 
publicitação do pedido de registo, na parte relativa à morada do 
requerente. 
 
De: No.116, WUZHOU ROAD, Yuhang Economic Development 
Zone, Hangzhou 
  
Para: No.116, WUZHOU ROAD, Yuhang Economic Deve-
lopment Zone, Hangzhou 311100, Zhejiang, China 
  

00004422/2020/ME/MP 
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RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO  
TÍTULO 

MARCAS 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

47 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca mista nº 00004181/2019/ME/MP&S em nome da Red Bull 
GmbH, com residência em Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, Austria, publi-
cada para efeito de concessão de título de registo no 21º BPI, na parte relativa ao 
numero da marca. 

 

De: 00004201/2019/ME/MP&S 

 

Para: 00004181/2019/ME/MP&S  

00004181/2019/ME/MP&S   
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

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

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

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

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

ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

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

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

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

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

é preferível); 

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

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

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

rente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

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

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

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

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

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

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

De: FIESTA HOTELS & RESORTS S.L. com 
morada em Avenida Bartolome Rosello, 18, 
07800 Eivissa (ilhas Baleares), Espanha, 

Para: PALLADIUM/ GESTION, S.L. com mo-
rada em Avda. Bartolomé Roselló, 18/07800 

Eivissa (Islas Baleares) Spain 

0000286/2007/ME/MS 

 

43 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Edrington Distillers Limted, com sede 
em 2500 Great Western Road, Glasgow G15 
6RW, Escócia, Reino Unido 

 Para: GLEN TURNER COMPANY LIMITED, 
com sede na Regis House, 45 King William 

Street, London, EC4R 9AN, Reino Unido 

  

00000845/2007/ME/MP 

 

33 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Ir ish Distillers Limited, com morada em 
Simmonscourt House, Simmonscourt Road, 
Ballsbridge, 
Dublin 4, Ireland 

  
PARA: Ir ish Distillers International Limited, 
com morada em Simmonscourt House, Sim-
monscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland 

000001175/2009/ME/MP JAMESON 33 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, com morada em 14 rue Royale, Paris 
75008, França 

PARA: L´Oréal, com morada em 14 rue 
Royale, Paris 75008, França 

00001208/2008/ME/MP HYPNOSE 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, com morada em 14 rue Royale, Paris 
75008, França 

PARA: L´Oréal, com morada em 14 rue 
Royale, Paris 75008, França 

00001214/2008/ME/MP LANCÔME 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001779/2011/ME/MP HELLMANN´S 29, 30 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001780/2011/ME/MP LIPTON 30, 32 
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N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001781/2011/ME/MP FLORA 05, 29, 

30,32 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001782/2011/ME/MP BECEL 05, 29, 30, 
32 

 
AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001784/2011/ME/MP MAGNUM 29,30,32 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001785/2011/ME/MP VIM 03,05 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001786/2011/ME/MP  05, 29, 30, 

32 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001787/2011/ME/MP 

 

05, 29, 
30,32 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001788/2011/ME/MP SKIP 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001789/2011/ME/MP OMO 03 
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AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

 PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001790/2011/ME/MP KNORR 29, 30 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001791/2011/ME/MP DOVE 03 

 
AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
 

DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001792/2011/ME/MP AXE 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001793/2011/ME/MP BRUT 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001794/2011/ME/MP LUX 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001795/2011/ME/MP DAWM 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001796/2011/ME/MP 

 

03 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

54 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  
N.º Marca Sinal da Marca Classes 

 
AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001797/2011/ME/MP POND´S 03 

 
AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001798/2011/ME/MP LIFEBUOY 03 

 
AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
DE: Unilever  N.V 
 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001799/2011/ME/MP SURF 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001800/2011/ME/MP SURE 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 

DE: Unilever  N.V 
 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001801/2011/ME/MP SHIELD 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

00001802/2011/ME/MP REXONA 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001803/2011/ME/MP IMPULSE 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 

DE: Unilever  N.V 
 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001805/2011/ME/MP TIMOTEI 03 
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AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-
da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001806/2011/ME/MP SUNSILK 03 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

00001808/2011/ME/MP CLOSE UP 03, 05, 21 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever N.V., com morada em Weena 455, 
3013 AL, Rotterdam, The Netherlands 

 Para: Unilever PLC com morada em Port Sun-
light, Wirral, Merseyside, United Kingdon 

00001809/2011/ME/MP 
 

01, 03, 05, 
07, 09, 10, 

11, 16, 21, 
29, 30, 31, 
32, 35, 36, 

37, 38, 39, 
41, 42, 43, 

44 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever  N.V 

PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com mora-

da em Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The 

Netherlands 

00001810/2011/ME/MP 

 

29, 30, 32 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: Unilever N.V., com morada em Weena 455, 
3013 AL, Rotterdam, The Netherlands 

 Para: Unilever PLC com morada em Port Sun-
light, Wirral, Merseyside, United Kingdon 

 

00001811/2011/ME/MP 

 

01, 03, 05, 
07, 09, 10, 
11, 16, 21, 

29, 30, 31, 
32, 35, 36, 
37, 38, 39, 

41, 42, 43, 
44 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: HANGZHOU GENERAL RUBBER FAC-
TORY 

PARA: HANGZHOU JINGXIN CHAOHE EQ-
UITY INVESTMENT LIMITED PARTNER-
SHIP, com morada em No. 116 Yan San Road, 

Room 418, Xiacheng District, Hangzhou, 
Zhejiang, Province, China.  

00001865/2012/ME/MP 

 

12 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: HANGZHOU J INGXIN CHAOHE EQUI-
TY INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP 

PARA: ZHONGCE RUBBER GROUP COM-
PANY LIMITED, COM MORADA EM NO. 2 
10TH AVENUE, HANGZHOU ECONOMIC 

AND TECHNOLOGICAL DELEVOPMENT 
ZONÉ, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA. 

  

00001865/2012/ME/MP 

 

12 
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AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: HANGZHOU GENERAL RUBBER FACTORY 

PARA: HANGZHOU J INGXIN CHAOHE EQUITY 

INVESTMENT LIMITED PARTNERSHIP, com morada 
em No. 116 Yan San Road, Room 418, Xiacheng District, 
Hangzhou, Zhejiang, Province, China. 

  

00001869/2012/ME/MP 

 

12 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: HANGZHOU J INGXIN CHAOHE EQUITY IN-
VESTMENT LIMITED PARTNERSHIP 

PARA: ZHONGCE RUBBER GROUP COMPANY 
LIMITED, COM MORADA EM NO. 2 10TH AVENUE, 
HANGZHOU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL 

DELEVOPMENT ZONE, HANGZHOU, ZHEJIANG, 
CHINA. 

  

00001869/2012/ME/MP 

 

12 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: PERNOD RICARD, com residência em 12, Place des 
Etats-Unis, 75016, Paris, France. 

PARA: CORDIER, com residência em 1 rue de la Seiglière, 
33800 Bordeaus, France 

00002095/2013/ME/MP CAFÉ DE PARIS 33 

AVERBAMENTO DE CESSÃO DA TITULARIDADE: 
 

DE: GLOBALIA CORPORATION CORPORACION 

EMPRESARIAL, S.A. com domicílio em Ctra. El 

Arenal a Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 

LLUCMAJOR (Baleares) 

PARA: AIR Europa Lineas Aereas, S.A.U., com domicí-

lio em Ctra. El Arenal a Llucmajor, Km.21,5, Pol.Son 

Noguera, 07620 Llucmajor (Islas Baleares), Spain. 

  

  

00002865/2015/ME/MS 

  

AIR EUROPA ON THE 

AIR 

  

  

38 

AVERBAMENTO DE CESSÃO DA TITULARIDADE: 
  

DE: GLOBALIA CORPORATION CORPORACION 

EMPRESARIAL, S.A. com domicílio em Ctra. El Arenal a 

Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMA-

JOR (Baleares) 

 

PARA: AIR Europa Lineas Aereas, S.A.U., com domicí-

lio em Ctra. El Arenal a Llucmajor, Km.21,5, Pol.Son 
Noguera, 07620 Llucmajor (Islas Baleares), Spain. 

00002866/2015/ME/MS AIR EUROPA CREW 38 

AVERBAMENTO DE CESSÃO DA TITULARIDADE: 
  

DE: GLOBALIA CORPORATION CORPORACION 

EMPRESARIAL, S.A. com domicílio em Ctra. El Arenal a 

Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMA-

JOR (Baleares) 

 

PARA: AIR Europa Lineas Aereas, S.A.U., com domicí-

lio em Ctra. El Arenal a Llucmajor, Km.21,5, Pol.Son 
Noguera, 07620 Llucmajor (Islas Baleares), Spain. 

00002868/2015/ME/MS 

 

35 
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AVERBAMENTO DE CESSÃO: 
DE: Unilever  N.V 

 
PARA: Unilever  IP Holdings B.V., com morada em 
Weensa 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 

00002968/2015/ME/MP TAZO 30 

AVERBAMENTO DE CESSÃO DA TITULARIDADE: 
 

 DE: GLOBALIA CORPORATION CORPORACION 
EMPRESARIAL, S.A. com domicílio em Ctra. El Arenal a 
Llucmajor, KM.21,5-Pol.Son Noguera 07620 LLUCMAJOR 
(Baleares) 

 
PARA: AIR Europa Lineas Aereas, S.A.U., com domicí-
lio em Ctra. El Arenal a Llucmajor, Km.21,5, Pol.Son Nogu-
era, 07620 Llucmajor (Islas Baleares), Spain. 

00002995/2016/ME/MS 

 

39 

AVERBAMENTO DE CESSÃO: 

DE: FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓ-
VEIS, S.A., com residência em Avenida Vasco da Gama, 
780, 4430-247 Vila Nova de Gaia, Portugal 

PARA: SALVADOR CAETANO AUTO, SGPS, S.A, com 
residência em Av. vasco da Gama, nº.1410, Oliveira do 

Douro, 4430-247 Vila. 

00004275/2020/ME/MP&S 

 

33 
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AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO 
DA IDENTIDADE DO TITULAR 
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTIDADE 
DO TITULAR: 

DE : Simens Aktiengesellschaft 

PARA: Siemens Trademark GmbH & Co. KG 
(sucessora legal de Kyross5959 GmbH & Co. KG) 

00001146/2006/ME/MP&
S SIEMENS 01, 05, 07, 09, 10, 

11, 35, 37 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA IDENTIDADE 
DO TITULAR: 

DE :CO- Ro Food A/S 

 PARA: Co-Ro A/S 

00002266/2013/M
E/MP 

SUNQUICK 32 
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA 
DA MORADA DO TITULAR 
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORA-
DA DO TITULAR: 

DE : 399 Park Avenue, New York 10043, Uni-
ted States of America 

 PARA: 388 Greenwich Street, New York, New 
York 10013, United States of America 

00001427/2011/ME/MS CITICORP 36 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORA-
DA DO TITULAR: 

DE : Ver izonTrademarkServices LLC, 1320 
North Court HouseRoad, 9th Floor, Arlington, 

Virginia 22201, Estados Unidos da América 

 PARA: 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 

Washington, DC 20005, Estados Unidos da Amé-
rica 

00003048/2016/ME/MP&S 

 

09; 14; 16; 
18; 24; 25; 
28; 35; 36; 

37;38;39;41
; 42, 43 e 
45 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORA-
DA DO TITULAR: 

DE: Av. QUA-Pdio CCISS- Meio Achada Santo 
António-Praia 

 PARA: Edifício da Expoar te 1º piso, Achada 
grande frente, Praia, Santiago. 

00004133/2019/MN/MS 

 

39 
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PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO
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TÍTULOS  DE CONCESSÃO   

5 
 

CONCESSÃO DE REGISTO  
 
REGISTO DE MARCAS 
REGISTO DE DESENHOS 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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N.º Registo: 00005/2005/MN/MS 

Marca: TACV Cabo Verde Air lines 

Classe: 39 

Titular: TRANSPORTADORA AEREA DE 

CABO VERDE S.A 

Data do pedido: 08-08-2005 

Publicação: BO 39/2005 de 07/10 

Data de Concessão: 14-06-2016 

País de Origem: CABO VERDE 

 

N.º Registo: 00006/2005/MN/MS 

Marca: TACV Cabo Verde Air lines 

Classe: 39 

Titular: TRANSPORTADORA AEREA 

DE CABO VERDE S.A 

Data do pedido: 08-08-2005 

Publicação: BO 39/2005 de 07/10 

Data de Concessão: 14-06-2016 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 0000694/2007/ME/MP&S 

Marca: DIAGEO 

Classe: 16, 32, 33, 35, 41, 43 

Titular: DIAGEO PLC 

Data do pedido: 04-10-2007 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 02-11-2020 

País de Origem: REINO UNIDO 

N.º Registo: 00001616/2011/ME/MP 

Marca: Flame DESIGN (BURN) 

Classe: 32 

Titular: MONSTER BEVERAGES COM-

PANY 

Data do pedido: 30-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 05-11-2020 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00001775/2011/ME/MP 

Marca: ENERGY DRINK 

Classe: 32 

Titular: MONSTER BEVERAGES COM-

PANY 

Data do pedido: 07-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 02-11-2020 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00001777/2011/ME/MP 

Marca: COCA COLA 

Classe: 39 

Titular: MONSTER BEVERAGES COM-

PANY 

Data do pedido: 13-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 02-11-2020 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00001825/2012/ME/MP&S 

Marca: ADDAX 

Classe: 01, 04, 39 

Titular: The Addax and Oryx Group Limi-

ted 

Data do pedido: 04-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05-11-2020 

País de Origem: MALTA 

N.º Registo: 00001826/2012/ME/MP&S 

Marca: A/O LOGO 

Classe: 01, 04, 39 

Titular: The Addax and Oryx Group Li-

mited 

Data do pedido: 04-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05-11-2020 

País de Origem: MALTA 
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DON JULIO 

 

 
 

 
 
 

 

 
SACA LA BESTIA 

 

CHILDREN 

WITHOUT 

WORMS 

N.º Registo: 00001865/2012/ME/MP 

Marca: CHAO YANG 

Classe: 12 

Titular: Hangzhou General Rubber  Factory 

Data do pedido: 30-05-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

País de Origem: CHINA 

N.º Registo: 00001929/2012/ME/MP 

Marca: SACA LA BESTIA 

Classe: 32 

Titular: Osotspa Co., ltd 

Data do pedido: 26-07-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 21-08-2017 

País de Origem: TAILÂNDIA 

N.º Registo: 00002105/2013/ME/MS 

Marca: ineco 

Classe: 42 

Titular: INGENIERIA Y ECONOMIA DEL 

TRANSPORTE, S.A 

Data do pedido: 04-03-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00002491/2014/MN/MP 

Marca: STRELA KRIOLA 

Classe: 32 

Titular: Cavibel – Indústria de Bebidas de 

Cabo Verde, SARL 

Data do pedido: 30-07-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 28 -11- 2014 

País de Origem: Cabo Verde 

N.º Registo: 00002579/2014/ME/MP 

Marca: DON JULIO 

Classe: 33 

Titular: TEQUILA DON JULIO, S.A. DE 

C.V 

Data do pedido: 03-11-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: MÉXICO 

N.º Registo: 00002582/2014/ME/MP&S 

Marca: LFP La Liga 

Classe: 29, 35, 41 

Titular: LIGA NACIONAL DE FÚTBOL 

PROFESIONAL 

Data do pedido: 10-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: ESPANHA 

N.º Registo: 00002584/2014/ME/MS 

Marca: CHILDREN WITHOUT WORMS 

DEVICE 

Classe: 35, 44 

Titular: JOHNSON & JOHNSON 

Data do pedido: 10-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

N.º Registo: 00002585/2014/ME/MS 

Marca: CHILDREN WITHOUT 
WORMS  

Classe: 35, 44 

Titular: JOHNSON & JOHNSON 

Data do pedido: 10-12-2014 

Publicação: 4º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 
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QATAR 
NATIONAL 

BANK 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

DATSUN 

N.º Registo: 00002783/2015/MN/MS 

Marca: RECORD CABO VERDE 

Classe: 38 

Titular: REDE RECORD DE TELEVISÃO 
- CABO VERDE, SA 

Data do pedido: 26-06-2015 

Publicação: 5º BPI 

Data de Concessão: 28-08-2020 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003217/2016/ME/MS 

Marca: QNB logo and Ribbon Device in 
Black & White 

Classe: 36 

Titular: QATAR NATIONAL BANK 

Data do pedido: 24-10-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: QATAR 

N.º Registo: 00003218/2016/ME/MS 

Marca: QATAR NATIONAL BANK IN 
ARABIC 

Classe: 36 

Titular: Qatar  National Bank 

Data do pedido: 24-10-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: QATAR 

N.º Registo: 00003230/2016/ME/MS 

Marca: QNB Logo and Ribbon Device in 
Black & White 

Classe: 36 

Titular: QATAR NATIONAL BANK 

Data do pedido: 24-10-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: QATAR 

N.º Registo: 00003233/2016/ME/MS 

Marca: QATAR NATIONAL BANK 

Classe: 36 

Titular: Qatar  National Bank 

Data do pedido: 24-10-2016 

Publicação: 9º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: QATAR 

N.º Registo: 00003295/2017/ME/MP&S 

Marca: J  Logo 

Classe: 25, 41 

Titular: Juventus Football Club S.p.A 

Data do pedido: 10-01-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 10-01-2017 

País de Origem: ITÁLIA 

N.º Registo: 00003296/2017/ME/MS 

Marca: DATSUN 

Classe: 35 

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

Data do pedido: 10-01-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: JAPÃO 

N.º Registo: 00003297/2017/ME/MS 

Marca: DATSUN 

Classe: 35, 38, 39, 41 

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 

Data do pedido: 10-01-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: JAPÃO 
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CEZONRO SUPROSA 

CHANEL 

 

 

 

Sal Experience - 

Segredo dos 

Amantes Locais 

N.º Registo: 00003300/2017/MN/MS 

Marca: RECORD TV CABO VERDE  

Classe: 38 

Titular: REDE RECORD DE TELEVISÃO 

- CABO VERDE, SA 

Data do pedido: 09-01-2017 

Publicação: 10º BPI 

Data de Concessão: 28-08-2020 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003400/2017/MN/MS 

Marca: Record shopping 

Classe: 35 

Titular: REDE RECORD DE TELEVI-

SÃO - CABO VERDE, SA 

Data do pedido: 05-05-2017 

Publicação: 11º BPI 

Data de Concessão: 28-08-2020 

País de Origem: CABO VERDE 

N.º Registo: 00003441/2017/ME/MP 

Marca: KERRYGOLD 

Classe: 29 

Titular: ORUNA CO-OPERATIVE LIMI-
TED 

Data do pedido: 18-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: IRLANDA 

N.º Registo: 00003452/2017/ME/MP 

Marca: CHANEL 

Classe: 03, 09, 14, 18, 25 

Titular: CHANEL 

Data do pedido: 12-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: FRANÇA 

N.º Registo: 00003458/2017/ME/MP 

Marca: CEZONRO  

Classe: 05 

Titular: ABBOTT PRODUCTS OPERATI-

ONS AG 

Data do pedido: 18-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00003493/2017/ME/MP 

Marca: SUPROSA 

Classe: 05 

Titular: ABBOTT PRODUCTS OPERA-

TIONS AG 

Data do pedido: 18-07-2017 

Publicação: 12º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: SUÍÇA 

N.º Registo: 00004139/2019/MN/MP 

Marca: Iogurel Yoguinho 

Classe: 29, 30 

Titular: PROLACT - SOCIEDADE INDUS-
TRIAL DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, 
Lda 

Data do pedido: 14-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 05-01-2021 

País de Origem: CABO VERDE  

N.º Registo: 00004154/2019/MN/MS 

Marca: Sal Exper ience - Segredo dos 

Amantes Locais 

Classe: 43 

Titular: REIS TRANSPORTE SERVICE, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 

Data do pedido: 29-08-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 03-03-2021 

País de Origem: CABO VERDE 
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TUI 
SUNEO  

 

N.º Registo: 00004201/2019/ME/MS 

Marca: TUI SUNEO 

Classe: 39, 41, 43, 44 

Titular: TUI AG 

Data do pedido: 29-10-2019 

Publicação: 19º BPI 

Data de Concessão: 07-09-2020 

País de Origem: ALEMANHA 

N.º Registo: 00004403/2020/MN/MS 

Marca: Mundo Record News 

Classe: 38 

Titular: Rede Record de Televisão - Cabo 

Verde, SA 

Data do pedido: 28-08-2020 

Publicação: 21º BPI 

Data de Concessão: 03-03-2021 

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: 0000176/2008/ME/MP 

Marca: ADIDAS 

Classe: 25 

Titular: ADIDAS AG 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 24-09-2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 24-12-2015 

Publicação Concessão: 6º BPI 

 

 

 

MERCEDES-BENZ  

 

 
 

 
 
 

 

AVAYA 

MERCEDES ACCROPODE 

N.º Pedido: 0000247/2008/ME/MP 

Marca: ACCROPODE 

Classe: 19 

Titular: Sogreah Consultants 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 27-11-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 0000178/2008/ME/MP 

Marca: Y-3 

Classe: 03, 09 

Titular: ADIDAS INTERNATIONAL 
MARKETING BV  

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 24-09-2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 24-12-2015 

Publicação Concessão: 6º BPI 

 

N.º Pedido: 0000207/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES-BENZ 

Classe: 12, 36, 37 

Titular: DaimlerChrysler  AG 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 14-06-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 14-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 0000208/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES 

Classe: 36 

Titular: DaimlerChrysler  AG 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 14-06-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 15-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 0000209/2006/ME/MP&S 

Marca: MERCEDES 

Classe: 12, 36, 37 

Titular: DaimlerChrysler  AG 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 14-06-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 15-06-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
 

N.º Pedido: 0000251/2008/ME/MP 

Marca: AVAYA 

Classe: 09 

Titular: Avaya Inc 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 08-02-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Pedido: 0000252/2008/ME/MP 

Marca: AVAYA 

Classe: 09 

Titular: Avaya Inc 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA 

Data do pedido: 08-02-2008 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI  
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BENSON  

&  

HEDGES 

N.º Pedido: 00000254/2007/ME/MP 

Marca: BENSON & HEDGES 

Classe: 34 

Titular:  Benson & Hedges (overseas) Limited 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2006 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

 

 

FJ CRUISER 

 

ESSQUE  
CAPTAIN 
MORGAN 

N.º Pedido: 00000692/2007/ME/MP 

Marca: CAPTAIN MORGAN 

Classe: 33 

Titular: DIAGEO SCOTLAND LIMITED 

País de Origem: ESCÓCIA 

Data do pedido: 04-10-2007 

Publicação: B.O. de 25 DE JUNHO DE 

2010 

Data de Concessão: 31-08-2015 

Publicação Concessão: 5º BPI 

N.º Pedido: 0000261/2007/ME/MP 

Marca: YEOMAN 

Classe: 33 

Titular: Allied Domecq Spir its & Wine Lim-

ited 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 18-07-2007 

Publicação: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 0000563/2010/ME/MP 

Marca: FLOR DE TABACOS PARTAGAS 

Classe: 34 

Titular: CORPORACION HABANOS, S.A 

País de Origem: Cuba 

Data do pedido: 24-11-2010  

Publicação: 1ºBPI 

Data de Concessão: 28-07-2016  

Publicação Concessão: 9ºBPI 

 

N.º Pedido: 0000597/2008/ME/MP 

Marca: FJ CRUISER 

Classe: 12 

Titular: Toyota J idosha Kabushiki Kaisha 

(Toyota Motor Corporation) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 01-07-2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00000621/2008/ME/MS 

Marca: ESSQUE 

Classe: 36; 43 e 44 

Titular: MAISHA LTD 

País de Origem: EMIRADOS ÁRABES 

UNIDOS 

Data do pedido: 06-11-2008 

Publicação: B.O – 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5ºBPI 

N.º Pedido: 0000726/2007/ME/MP&S 

Marca: ALSTOM 

Classe: 07, 09, 11, 12, 37, 39 

Titular: Alstom 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 21-03-2007 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI  

N.º Pedido: 0000727/2008/ME/MP 

Marca: ANDORINHA 

Classe: 30 

Titular: LESAFFRE ET COMPAGNIE 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 19-12-2008 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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SAF – INSTANT 

N.º Pedido: 0000749/2008/ME/MP 

Marca: SAF – INSTANT 

Classe: 30 

Titular: LESAFFRE ET COMPAGNIE 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 19-12-2008 

Publicação: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

CITIGROUP 

J&B 
 

 

KETEL ONE 

 

N.º Pedido: 00001362/2011/ME/MP&S 

Marca: Marca Figurativa SHELL 

Classe: 04,37 

Titular: SHELL BRANDS INTERNATIO-

NAL AG 

País de Origem: Suíça 

Data do pedido: 27-04-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 31 -08- 2015 

Publicação Concessão: 5º BPI 

N.º Pedido: 0000752/2008/ME/MP 

Marca: TOPPER & DEVICE IN COLOUR  

Classe: 29,30 

Titular:  ROMI SMILFOOD B. V 

País de Origem: Holanda 

Data do pedido: 03-06-2008 

Publicação: B.O 25/06/2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001019/2008/ME/MP 

Marca: J&B 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do pedido: 09-12-2008 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI 

N.º Pedido: 00001031/2010/ME/MS 

Marca: TIBA 

Classe: 39 

Titular: TIBA, S.L. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do pedido: 01-04-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001176/2009/ME/MP 

Marca: KETEL ONE 

Classe: 33 

Titular: Double Eagle Brands N.V. 

País de Origem: ANTILHAS HOLANDE-
SAS 

Data do pedido: 30-03-2010 

Publicação: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Pedido: 00001429/2011/ME/MS 

Marca: CITIGROUP 

Classe: 36 

Titular: CITIGROUP INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 13-07-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 30-04-2015 

Publicação Concessão: 4º BPI  

N.º Pedido: 00001638/2012/ME/MP 

Marca: MACIEIRA 

Classe: 33 

Titular: Pernod Ricard Por tugal – Distri-
buição S.A. 

País de Origem: Por tugal 

Data do pedido: 01-02-2012 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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REEBOK  

N.º Pedido: 00001642/2012/ME/MP 

Marca: REEBOK 

Classe: 18, 25, 28 

Titular: REEBOK INTERNATIONAL LI-
MITED 

País de Origem: INGLATERRA 

Data do pedido: 09-03-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-04-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

LIPTON 

ASICS SADIA 

N.º Pedido: 00001743/2011/ME/MP 

Marca: SADIA 

Classe: 29, 30 

Titular: Sadia S.A. 

País de Origem: BRASIL 

Data do pedido: 14-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Pedido: 00001643/2012/ME/MP 

Marca: REEBOK FIG 

Classe: 18,; 25 e 28 

Titular: REEBOK INTERNATIONAL 
LIMITED 

País de Origem: INGLATERRA 

Data do pedido: 09-03-2012 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 18-02-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00001678/2011/ME/MP&S 

Marca: LUSO 

Classe: 32, 35 

Titular: SOCIEDADE DA ÁGUA DE LU-
SO, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 15-09-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI  

N.º Pedido: 00001679/2011/ME/MP&S 

Marca: LUSO 

Classe: 32, 35 

Titular: SOCIEDADE DA ÁGUA DE LU-
SO, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 15-09-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI 

 

N.º Pedido: 00001732/2011/ME/MP&S 

Marca: ASICS 

Classe: 18, 24, 25, 28, 35 

Titular: Asics Corporation 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 25-10-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Pedido: 00001779/2011/ME/MP 

Marca: HELLMANN`S 

Classe: 29, 30 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001780/2011/ME/MP 

Marca: LIPTON 

Classe: 30, 32 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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VIM 

N.º Pedido: 00001785/2011/ME/MP 

Marca: VIM 

Classe: 03, 05 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

KNORR 

LIFEBUOY 

DOVE  

 

 
 
 
 
 

LUX 

 
 
 

SURF 

DAWN POND`S 

N.º Pedido: 00001797/2011/ME/MP 

Marca: POND`S 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Pedido: 00001790/2011/ME/MP 

Marca: KNORR 

Classe: 29, 30 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001791/2011/ME/MP 

Marca: DOVE 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001794/2011/ME/MP 

Marca: LUX 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001795/2011/ME/MP 

Marca: DAWN 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001798/2011/ME/MP 

Marca: LIFEBUOY 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 00001799/2011/ME/MP 

Marca: SURF 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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TIMOTEI 

N.º Pedido: 00001805/2011/ME/MP 

Marca: TIMOTEI 

Classe: 03 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

CLOSE UP 

 

MTWTFSS 

WEEKDAY 

 

 
 

 
 
 

 

BAYER PETROBRÁS  

N.º Pedido: 00001839/2012/ME/MP&S 

Marca: PETROBRÁS 

Classe: 01, 04, 35, 37, 39, 40, 42 

Titular: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS 

País de Origem: BRASIL 

Data do pedido: 24-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00001808/2011/ME/MP 

Marca: CLOSE UP 

Classe: 03, 05, 21 

Titular: Unilever  N.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 28-12-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

N.º Pedido: 00001824/2012/ME/MP&S 

Marca: MTWTFSS WEEKDAY 

Classe: 25, 35 

Titular: H&M Hennes & Maur itz AB 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 04-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29-02-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00001834/2012/ME/MP  

Marca: BAYER 

Classe: 01; 05; 10; 17 e 31 

Titular: Bayer  Aktiengesellschaft 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 18-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29/02/2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00001836/2012/ME/MP 

Marca: BAYER 

Classe: 01; 05; 10; 17 e 31 

Titular: Bayer  Aktiengesellschaft 

País de Origem: ALEMANHA 

Data do pedido: 18-04-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 29/02/2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI  

N.º Pedido: 00001880/2012/ME/MP 

Marca: DORITOS 2021 logo 

Classe: 29, 30 

Titular: PepsiCo, Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 21-05-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00001967/2012/ME/MP 

Marca: NIKON 

Classe: 09, 18, 37, 41 

Titular: NIKON CORPORATION 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 13-09-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 19-02-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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VIVO ENERGY 

N.º Pedido: 00001969/2012/ME/MP&S 

Marca: VIVO ENERGY 

Classe: 04, 35 

Titular: VIVO ENERGY HOLDING B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do pedido: 23-03-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

SUZE 

 

 

 
 

 
 

 

 

SANOFI- AVENTIS RED ROOF 

N.º Pedido: 00002092/2012/ME/MS 

Marca: RED ROOF 

Classe: 41 

Titular: RRI FINANCIAL, INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 03-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00002013/2012/ME/MP 

Marca: PRESIDENT Label in colour  

Classe: 29 

Titular: B.S.A. Societé Anonyme 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 20-11-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16/03/2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI  

N.º Pedido: 00002049/2013/ME/MP 

Marca: HITACHI 

Classe: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12 

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

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 24-01-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002054/2012/ME/MP 

Marca: Sanofi BIRD Logo (Black & White) 

Classe: 05, 10 

Titular: SANOFI-AVENTIS FRANCE 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 18-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 22-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002056/2012/ME/MP 

Marca: SANOFI – AVENTIS 

Classe: 05, 10 

Titular: SANOFI-AVENTIS FRANCE 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 18-12-2012 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002093/2013/ME/MP 

Marca: SUZE 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

N.º Pedido: 00002094/2013/ME/MP 

Marca: RICARD LABEL IN COLOUR 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

País de Origem: França 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 16-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 
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CAFÉ DE PARIS 

N.º Pedido: 00002095/2013/ME/MP 

Marca: CAFÉ DE PARIS 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD  

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

DUBONNET 

 

PASTIS 51  

 
 
 
 

ABSOLUT  

 
 

MALIBU 

 

 

N.º Pedido: 00002100/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT (3D bottle 6 view 2011) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY AK-
TIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002096/2013/ME/MP 

Marca: DUBONNET 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002097/2013/ME/MP 

Marca: PASTIS 51 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002098/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY AK-
TIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002099/2013/ME/MP 

Marca: ABSOLUT COUNTRY OF SWE-
DEN VODKA (black/white full texto label) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY AK-
TIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002101/2013/ME/MP 

Marca: LO SMITH medallion (SWEDISH 
VODKA ABSOLU SINCE 1879) (word/
device) 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG 

País de Origem: SUÉCIA 

Data do pedido: 25-02-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002103/2013/ME/MP 

Marca: MALIBU 

Classe: 33 

Titular: THE ABSOLUT COMPANY 
AKTIEBOLAG 

País de Origem: Suécia 

Data do pedido: 04-03-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 17-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 
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N.º Pedido: 00002169/2013/ME/MP&S 

Marca: Boutique dos Relógios 

Classe: 14, 35 

Titular: TEMPUS DISTRIBUIÇÃO - Socie-
dade Comercial de Relojoaria, SA. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 24-05-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 18-03-2016 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 

SPACE STAR 

 

 
 

 
 

QUARKER  

7UP  

 

N.º Pedido: 00002212/2013/ME/MP 

Marca: LAY´S Logo (2007) (Black & Whi-
te) 

Classe: 29, 30 

Titular: PepsiCo, Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 23-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002175/2013/ME/MP 

Marca: MIRAGE 

Classe: 12 

Titular: MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 04-07-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 26 -02- 2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00002190/2013/ME/MP 

Marca: SPACE STAR 

Classe: 12 

Titular: MITSUBISHI J IDOSHA KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA 

País de Origem: Japão 

Data do pedido: 11-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002204/2013/ME/MP 

Marca: 7UP logo in colour  

Classe: 32 

Titular: Por tfolio Concentrate Solutions 
Unlimited Company 

País de Origem: Ir landa 

Data do pedido: 03-09-2013 

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 09-03-2016  

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00002205/2013/ME/MP 

Marca: 7UP 

Classe: 32 

Titular: Por tfolio Concentrate Solutions 
Unlimited Company 

País de Origem: IRLANDA 

Data do pedido: 03-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002213/2013/ME/MP 

Marca: QUAKER Logo 1877 (2001 Version) 
in colour 

Classe: 30 

Titular: THE QUAKER OATS COMPANY  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 11-07-2013  

Publicação: 3ºBPI 

Data de Concessão: 10-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI  

N.º Pedido: 00002095/2013/ME/MP 

Marca: QUARKER 

Classe: 30 

Titular: THE QUAKER OATS COMPA-
NY 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 11-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 10-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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PEPSI 

N.º Pedido: 00002250/2013/ME/MP 

Marca: PEPSI 

Classe: 32 

Titular: PEPSICO, INC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 23-10-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

 

CHIVAS 

KALETRA  

 

 
 
 
 
 

SUNQUICK  
 
 
 

CLAN CAMPELL 

100 PIPERS 

 
ABERLOUR 

 

N.º Pedido: 00002272/2013/ME/MP 

Marca: ABERLOUR 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002252/2013/ME/MP&S 

Marca: TREND MICRO 

Classe: 09, 42 

Titular: Trend Micro Kabushiki Kaisha 
(also trading as Trend Micro incorporated) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do pedido: 08-10-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002254/2013/ME/MP 

Marca: KALETRA 

Classe: 05 

Titular: ABBVIE INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 29-07-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002266/2013/ME/MP 

Marca: SUNQUICK 

Classe: 32 

Titular: CO-RO A/S 

País de Origem: DINAMARCA 

Data do pedido: 23-09-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 14-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

N.º Pedido: 00002271/2013/ME/MP 

Marca: 100 PIPERS 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002273/2013/ME/MP 

Marca: CHIVAS 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

N.º Pedido: 00002276/2013/ME/MP 

Marca: CLAN CAMPELL 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-03-2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 
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PASSPORT 

N.º Pedido: 00002277/2013/ME/MP 

Marca: PASSPORT 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: Reino Unido 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 16-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

STRATHISLA 

 

THE GLENLIVET 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

N.º Pedido: 00002300/2009/ME/MP 

Marca: ROCHE 

Classe: 01; 05 e 09 

Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 

País de Origem: FRANÇA 

Data do pedido: 12-01-2009 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23/03/2016 

Publicação Concessão: 8ºBPI 

 

N.º Pedido: 00002279/2013/ME/MP 

Marca: STRATHISLA 

Classe: 33 

Titular: CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMI-
TED 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 11-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI  

N.º Pedido: 00002281/2013/ME/MP 

Marca: THE GLENLIVET  

Classe: 33 

Titular: THE GLENLIVET DISTILLERS 
LIMITED 

País de Origem: REINO UNIDO 

Data do pedido: 14-11-2013 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

N.º Pedido: 00002298/2009/ME/MP 

Marca: PLAYBOY 

Classe: 32 

Titular: PLAYBOY ENTERPRISES IN-
TERNATIONAL, INC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 23-04-2009 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00001836/2012/ME/MP 

Marca: PLAYBOY 

Classe: 01, 05, 10, 17, 31 

Titular: PLAYBOY ENTERPRISES IN-
TERNATIONAL, INC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 14-11-2011 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 23-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 

N.º Pedido: 00002389/2014/ME/MP 

Marca: TODDY 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: TODDY - PORTUGAL, LDA. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do pedido: 07-03-2014 

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 09-03-2016 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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7  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

580/2019 

ADMILSON LIMA SEMEDO 

 

NHA VERON É FREE 

 

Sinopse de um projeto  

 

Papel 

10 - 06-2019  

 

652/2020  

RESAME FREIRE VASCONCELOS 

 

Há palavra 

 

Poema 

 

Papel 

17 - 07-2020 

653/2020  

RESAME FREIRE VASCONCELOS 

 

Compodo 

 

Poema 

 

Papel 

13 - 07 -2020 

654/2020  

MANUEL GOMES ORTET 

 

Nha vez 

 

Poema 

 

Papel 

14 - 07 -2020 

655/2020  

MANUEL GOMES ORTET 

 

Conforto 

 

Poema 

 

Papel 

14 - 07 -2020 

656/2020  

JOSÉ MANUEL ROCHA DE MACEDO DE 

MATOS ALVES 

VOADOR 

 

Projeto 

 

Papel 

09- 06 -2020 

680/2020 

VICTOR HUGO VERA CRUZ FORTES 

 

Rua Saudável 

 

Projeto 

 

Papel 

28 – 09 -2020 

681/2020  

RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS  

 

Cadichon 

 

Poema  

 

Papel  

06 – 10 -2020  
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

682/2020  

FEIATV MULTIMEDIA, SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA 

KRP. Esperança ft Boy Game 

 

Audiovisual (videoclip) 

 

DVD 

15 – 10 -2020 

683/2020  

MANUELISA GOMES CARDOSO 

 

Devalor 

 

Conto 

 

Papel 

29 – 10 -2020 

684/2020  

Daniel Furtado e João Furtado 

 

Primos da Poesia 

 

 

Poema 

 

Papel 

13-11-2020 

685/2020 

Feia TV Multimédia LDA 

 

MUCCI - SOS MUCCI 

 

 

Música  

 

Papel 

16-11-2020 

686/2020 

EMILENO MOREIRA DA COSTA 

 

Prisionadu 

 

Poema 

 

Papel 

20-11-2020 

687/2020 

Associação Coração de Ouro 

 

Dzisti eh ne opção 

 

Música 

 

Papel 

01-12-2020 

688/2020 

MC SOUVEMIR PRINT, LDA 

 

Art em Print 

Projeto  

 

Papel 

24-11-2020 

690/2020 

MARCOS AURELIO FONSECA DA CRUZ 

 

Kriolos Pelo Mundo 

Audiovisual – Programa de Rádio  

 

Papel 

07-12-2020 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

691/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

De peito aberto e uma nódoa 

 

Pintura 

 

Pen-Drive e papel 

16-12-2020 

692/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Viro 

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel 

16-12-2020 

693/2020  

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Eram Flores 

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel  

16-12-2020 

 

 

694/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Células 532 

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel 

16-12-2020 

695/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Vitrine 

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel 

16-12-2020 

696/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Vitória  

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel 

16-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

697/2020 

IOLANDA IBRANTINA FONSECA 

 

Mar Sagradu 

 

Poema 

 

Papel 

21-12-2020 

 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0698 

MARCOS AURELIO FONSECA DA CRUZ 

 

Historia da Seleção de Futebol de Cabo Verde 

 

Projeto 

 

Papel 

07-12-2020 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

699/2020  

VALDIR FONSECA LUCAS ROSALINA 

 

Nhos pegam 

 

Poema 

 

Papel 

14 - 08 -2020 

0700/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

30 julho 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

701/2020 

Acadêmico Games 

 

Torneios de Conhecimento (saber Games) 

 

Projeto 

 

Papel 

30-12-2020 

702/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Bly 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

31-12-2020 

703/2021 

COBJU9 

 

Sen- Julga 

 

Música 

 

CD 

15-01-2021 

704/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

J´ai perdu min corps  

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

705/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Primavera 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

706/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Portreto 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

0707/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Amor 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

708/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Kay 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

709/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

EVA 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

 

 

710/2020  

IOLANDA IBRANTINA FONSECA 

 

Sódadi 

 

Poema 

 

Papel 

21-12-2020 

711/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Abertura 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

31-12-2020 

0712/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Sociedade 

 

Pen Drive  

 

Pen Drive  

31-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

713/2020 

CELISE DE SOUSA DOS REIS BORGES 

 

Relações  

 

Pintura 

 

Pen-drive e papel 

31-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

714/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Ora di Bai  

 

Música 

 

Papel 

22-01-2021 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

715/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Santiago 

 

Música 

 

Papel 

22-01-2021 

 

 

716/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Lisboa 

 

Poema/Música 

 

papel 

22-01-2021 

717/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Dexam Odjabu só + 1 vez 

 

Poema/Música 

 

Papel 

22-01-2021 

 

 

 

718/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Sodadi nha mãe 

 

Poema/Música 

 

Papel 

22-01-2021 

719/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA 

CARDOSO 

Cabo Verde Nha terra Kirida 

 

Poema/Música 

 

Papel 

22-01-2021 

721/2021 

Comissão Nacional de Eleições  

 

NHA VOTO, Nha VOZ  

 

Slogan  

 

Papel 

22-01-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

723/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO  

Partida 

 

Poema/Música 

 

Papel  

22-01-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

724 /2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Djabraba 

 

Poema/Música 

 

Papel 

22-01-2021 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

725/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Fidjus di Chán 

 

Poema/musica 

 

Papel 

22-01-2021 

726/2021  

IVALDIR FERREIRA SILVA LOPES 

 

Pexe na forno 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

27-01-2021 

727/2021  

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Nha morninha 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

 

 

728/2021  

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Nha infância 

 

Poema/Musica 

 

Papel 

22-01-2021 

729/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA 

CARDOSO 

Codê Di Mama 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

730/2021  

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CARDO-

SO 

DJARFOGO - TERRA DI NHA MÃE 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

731/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

NHA KASA NHA PÉ DI MONTI 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

732/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

VIDA DE IMIGRANTI 

 

Poema/Musica  

 

Papel  

22-01-2021 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

733/2021  

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO  

DJARFOGO BO É UM RAINHA 

 

Poema/Música  

 

Papel  

22-01-2021 

734/2021  

ETELVINO IVANDRO DOS REIS SEQUEIRA 

 

Cada um na cê kuadrado. 

 

Poema/Musica  

 

Papel  

19-02-2021 

735/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Mar 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

 

 

 

736/2021 

CLAUDIO MANUEL GOMES PEREIRA CAR-

DOSO 

Mama 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

22-01-2021 

737/2021 

DEISY RAQUEL PIRES GOÇALVES 

 

Gabinete Saúde Ocupacional 

 

Projeto 

 

Papel 

04-02-2021 

738/2021  

IVALDIR FERREIRA SILVA LOPES 

 

Dinhero de pexe pexero ligero 

 

Poema/Música  

 

Papel 

27-01-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

739/2021  

D2M - MARKETING, SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LDA 

SUPER PME 

 

Projeto 

 

Papel 

11-02-2021 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

740/2021  

D2M - MARKETING, SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LDA 

Visit Cape Verde 

 

Projeto 

 

Papel 

11-02-2021 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

741/2021 

Etelvino Ivandro R. Sequeira 

 

Na bu mon 

 

Poema 

 

Papel 

19-02-2021 

742/2021 

D2M - MARKETING, SOCIEDADE UNIPES-

SOAL LDA 

Smart V 

 

Projeto 

 

Papel 

19-02-2021 

744/2019 

EUCLIDES EUSTÁQUIO LIMA 

 

Logotipo da Impar 

 

Design  

 

Papel 

15-03-2019 

 

745/2021  

1456 Produções Lda. 

 

Terra Sagrada 

 

Projeto 

 

Papel 

08-03-2021 

746/2021 

1456 PRODUÇÕES LDA 

 

Banheiros secos e food-trucks 

 

Projeto 

 

Papel 

08-03-2021 

747/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Xintidu 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

31-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

748/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Chance 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

749/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Velho 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

750/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

There is no me 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

751/2020 

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Sensações 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

752/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Representação 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

 

 

7753/2020  

Celise de Sousa dos Reis Borges  

 

Estado de Espirito 

 

Pintura  

 

Pen Drive 

16-12-2020 

754/2020  

Resamê Freire Vasconcelos 

 

Sufri Assi 

 

Poema/Musica  

 

Papel 

18-11-2020 
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Em Cabo Verde à semelhança de outras paragens a Propriedade Intelectual (PI) vem assumindo cada vez mais um papel determi-

nante na inovação e no desenvolvimento tecnológico do país. Destacamos aqui passos significativos neste domínio nos últimos 

anos:  

1. Política e Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual – PENPI 
 

O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) no âmbito do processo 

de elaboração da PENPI, com a assistência técnica da OMPI, realizou a 10 de agosto de 2020, 

um encontro virtual com os decisores políticos. O encontro teve por objetivo apresentar a situa-

ção atual do uso Direitos da PI e principais linhas orientadoras para a sua melhoria e recolha de 

subsídios e orientações para a formulação da Politica e Estratégia da Propriedade Intelectual. 

Participaram no encontro os ministros da Indústria, Comércio e Energia e da Cultura e das Indús-

trias Criativas, e altos dirigentes da OMPI e da ARIPO e de Cabo Verde.  

2.      Palestra sobre a Propriedade Intelectual (PI) para empreendedores da Bolsa Cabo Verde Digital 

 
O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) e o Fundo de Promoção do 

Emprego e da Formação (FPEF) realizaram no dia 18 de fevereiro uma palestra sobre o tema 

“Propriedade Intelectual (PI): Registo de marcas e patentes” para os empreendedores da Bolsa Cabo 

Verde Digital. A palestra teve por objetivo informar e sensibilizar os empreendedores sobre a importân-

cia e as vantagens da utilização dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) em particular das Marcas 

e Patentes, como forma de proteger os seus ativos ligados as suas atividades económicas, bem como 

para valorizar a criatividade e inovação . 

 

3. Entrega dos certificados de autorização e registo às Entidades Gestão Coletivas dos Direitos de 
Autores e Conexos Cabo-Verdianas 

 
 
A 30 de novembro de 2020 foi realizada o ato oficial de entrega dos certificados de autorização e registo 

às entidades de Gestão Coletivas dos Direitos de Autores e Conexos Cabo-Verdianas - Sociedade Cabo-

verdiana de Música (SCM) e a Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA). Estes certificados formali-

zam a autorização das duas sociedades gestoras, a efetuar a cobrança dos Direitos de Autor e Direitos 

Conexos, tanto a nível nacional como a nível internacional. O ato oficial foi presidido por S.E. o Ministro 

da Cultura e das Indústrias Criativas - Abraão Vicente.  
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Comemoração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual 

O contributo da Propriedade Intelectual na promoção e integração 
das Pequenas e Médias Empresas (PME´ s) no mercado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) no âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Propriedade Intelectual, 26 de abril, irá realizar uma serie de atividades em articulação com os 
seus parceiros locais e internacional, nomeadamente a OMPI, sob o lema: PI e PME: levar suas ideias para o 
mercado. 

De entre os parceiros locais destacam-se a Pro – Empresa (em que já se instituiu uma parceria), o Fundo de 
Promoção ao Emprego e Formação (FPEF) e a Direção-Geral das Telecomunicações e Economia Digital 
(DGTED), em que se perspetiva a assinatura de uma parceria ainda no decorrer deste ano, no âmbito do pro-
grama Bolsa Cabo Verde Digital (BCVD).  


