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AVISO

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

Conteúdo do BPI
1. No Boletim da Propriedade Industrial, são publicados:
a) Os avisos de pedidos de patentes, de modelos de
utilidade e de registo;
b) As alterações ao pedido inicial;
c) Os avisos de declaração de caducidade;
d) As concessões e as recusas;
e) As renovações e revalidações;
f) As declarações de intenção de uso e de provas de uso;
g) As declarações de renúncia e as desistências;
h) As transmissões, concessões de licenças de exploração
e alteração de identidade, de sede ou
residência dos titulares;
i) As decisões finais de processos judiciais sobre
propriedade industrial;
j) Outros actos e assuntos que devam ser levados ao
conhecimento do público.
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Comemoração do dia Mundial da Propriedade Intelectual - 26 de Abril
Lema internacional escolhido para a comemoração do dia: “Reach for Gold: IP and Sports”.
O Dia Mundial da Propriedade Intelectual começou a ser celebrado aproximadamente há praticamente 19 anos (em 2000), por iniciativa de 188 Países que fazem parte da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), tendo sido escolhido o dia 26 de
abril, para a sua celebração, por ter sido o dia em que a convenção que institui a OMPI, passou a vigorar desde 1970.
Numa economia de conhecimento, as proteções dos ativos da Propriedade Intelectual favorecem as trocas comerciais, ajudam a ultrapassar as barreiras comerciais, aumentam a competitividade e facilitam as exportações.
A proteção da propriedade intelectual, visa garantir o retorno dos investimentos, através de monopólio dos direitos emergentes dos
ativos da PI e garantir a concorrência leal dos mercados. O direito da propriedade intelectual é visto assim, como um instrumento de
controle de mercados e uma forma de reduzir as incertezas dos inovadores, dos pesquisadores e das industriais.

A campanha do Dia Mundial da Propriedade Intelectual deste ano - Reach for Gold - dá uma olhada mais de perto no mundo do desporto. Explora como a inovação, a criatividade e os direitos de propriedade intelectual que os encorajam e protegem apoiam o desenvolvimento do desporto e o seu prazer em todo o mundo.
Os valores universais que do desporto englobam - excelência, respeito e fair play - potencializam seu apelo global. Hoje, graças aos
avanços nas tecnologias de transmissão e comunicação, qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode acompanhar a ação desportiva 24
horas por dia, acompanhando o desempenho de seus atletas e equipes favoritos sem sair de casa.
Os desportos se tornaram numa indústria global multibilionária - que gera investimentos em instalações (de estádios esportivos a
redes de radiodifusão), emprega milhões de pessoas em todo o mundo e entretém muitas outras.
As relações comerciais baseadas em direitos da propriedade intelectual ajudam a garantir o valor econômico do desporto. Isso, por
sua vez, estimula o crescimento da indústria, permitindo que as organizações esportivas financiem os eventos que saboreamos e proporcionando os meios para promover o desenvolvimento desportivo nas bases.
Observamos como as empresas desportivas usam patentes e designs para promover o desenvolvimento de novas tecnologias esportivas, materiais, treinamento e equipamentos para ajudar a melhorar o desempenho atlético e envolver os fãs em todo o mundo.

Descobrimos como as marcas registradas e a marca maximizam as receitas comerciais dos contratos de patrocínio, merchandising e
licenciamento. Essas receitas compensam o custo de organizar eventos de classe mundial, como as séries dos Jogos Olímpicos e da
Copa do Mundo, e garantem que o valor e a integridade desses eventos espetaculares sejam salvaguardados.
Analisamos como as personalidades do desporto podem gerar ganhos a partir de contratos de patrocínio com proprietários de marcas
e alavancar suas próprias marcas como atletas.
Exploramos como os direitos de transmissão sustentam a relação entre desporto e televisão e outras Mídias que aproximam cada vez
mais os fãs da ação esportiva.
Aproximamo-nos de alguns dos avanços tecnológicos que mudam o jogo na robótica e na inteligência artificial que estão impulsionando a mudança em todos os campos esportivos.
A campanha deste ano é uma oportunidade para celebrar nossos heróis esportivos e todas as pessoas ao redor do mundo que estão
inovando nos bastidores para impulsionar o desempenho esportivo e seu apelo global.
Junte-se a nós para celebrar o poder do desporto de se engajar e inspirar, para inovar e unir a todos nós na ampliação dos limites da
realização humana.*
*Fonte: OMPI, Texto original em inglês, Site:https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/index.html
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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 00003803/2018

Logotipo nº 00003901/2018

Requerente COMITÉ ORGANIZADOR DOS JOGOS AFRICANOS DE PRAIA

Requerente Suinave de José Eduardo Lopes Tavares
País de Origem Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde

Residência Achada Grande Frente, Praia

Residência ACHADSA SANTO ANTÓNIO FRENTE MINISTÉRIO FAMILIA

Data do pedido 29-10-2018

Data do pedido 27-07-2018

Logotipo nº 00003924/2018

Logotipo nº 00003945/2018

Requerente PNSIC, PROGRAMA NACIONAL DE SEGURANÇA INTERNA E CIDADANIA

Requerente iMEDIA Innovative Media, Lda.
País de Origem Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde

Residência Rua da Caixa Económica - Fazenda, Praia

Residência Rua Pedro Alves Cabral CP n° 103, Plateau

Data do pedido 05-12-2018

Data do pedido 12-11-2018
Reivindicação de cores: RGB 0, 50. 60; RGB 0, 129, 133; RGB 192, 36, 29;

Reivindicação de cores: azul, ver melho, amar elo e pr eto

RGB 255, 82, 75; RGB 255, 138, 0; RGB 255, 186, 083; RGB 0, 165, 188; RGB
38, 230, 243

Logotipo nº 00003968/2018
Requerente Direção Nacional da Industrial, Comercio e Energia
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua Funchal, Achada Santo António, Cidade da Praia
Data do pedido 21-12-2018
Reivindicação de cores: Ver de, Vermelho, Laranja, Amar elo, Azul e Br anco
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PEDIDOS DE REGISTO
DESENHOS
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Desenho n. º 00003633/2018

Requerente MAN Latin America Indústria e Comércio de Veículos Ltda.
País de Origem Brasil
Residência Rua Volkswagen, 291-7°, 8° e 9°andares, Jabaquara, 04344-901 São Paulo, SP, Brasil
Data do pedido 05-03-2018
Descrição Desenho ou modelo para uma cabine de camião, conforme ilustrado nas figuras acima listadas: Figura 1.1- uma vista em perspectiva
frontal da cabine de camião, que é o objeto do presente registo; Figura 1.2 - uma vista frontal; Figura 1.3- uma vista posterior; Figura
1.4 - uma vista superior; Figura 1.5 - uma vista inferior; Figura 1.6 - uma vista lateral esquerda; e Figura 1.7 - uma vista lateral direita.
Reivindicação de prioridade: Nº de pedido BR302017003864-6, apresentado a 05-09-2017 em Brasil.

Desenho n. º
Requerente
País de Origem
Residência
Data do pedido
Descrição

00003879/2018
FIMAQ - FABRICO E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, SA
Cabo Verde
ACHADA GRANDE TRAS - 120 C, Cidade da Praia, Cabo Verde
10-10-2018
Desenho de embalagens dos produtos “Lavasin” (detergentes), conforme ilustrado nas figuras acima listadas: Embalagens 500ml,
1LT, 1,5LT, 2,5LT e 5LT.
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PEDIDOS DE REGISTO
MARCAS
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Marca nº 00002545/2014/ME/MP&S
Classes 9,42 e 45
Requerente INTEL CORPORATION,
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, United States of America
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 10/10/2014
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Software informático; software informático para utilizar na protecção de dados, redes, computadores, dispositivos informáticos pessoais e dispositivos móveis; software informático para permitir o acesso, controlo, visualização e utilização seguros dos dados através de dispositivos informáticos pessoais e redes; software de identificação e autenticação biométricas; software informático para a gestão de nomes de utilizadores e palavras-chave; software
de segurança de identificação e autenticação para dispositivos informáticos pessoais, computadores, dispositivos móveis e redes de comunicação; software
de localização geográfica; software de posicionamento global; software de reconhecimento de voz; software para reconhecimento facial; software de reconhecimento gestual; software de reconhecimento de impressões digitais; software de reconhecimento de retina; software de reconhecimento de dispositivos.
Classe 42: Fornecer software não transferível e baseado em nuvem para aumentar a segurança dos dados e informações nas redes, computadores, dispositivos informáticos pessoais e dispositivos móveis; fornecer software não transferível e baseado em nuvem para aumentar a segurança das informações de
identidade e pessoais nas redes, computadores, dispositivos informáticos pessoais e dispositivos móveis; fornecer conteúdo autenticado e seguro a outras
pessoas numa rede; fornecer software de identificação e autenticação biométricas não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de voz não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento facial não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de
reconhecimento gestual não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de impressões digitais não transferível e baseado em
nuvem; fornecer software de reconhecimento de retina não transferível e baseado em nuvem; fornecer software de reconhecimento de dispositivos não
transferível e baseado em nuvem; serviços de proxy e codificação de dados informáticos para utilizar na protecção, monitorização, autenticação e identificação de indivíduos; serviços de descodificação e encriptação de dados. Classe 45: Serviços de verificação de identificação; serviços de autenticação de utilizadores; serviços de gestão de nomes de utilizadores e palavras-chave; serviços de verificação de identificação, nomeadamente, fornecer a autenticação de
informação de identificação pessoal; serviços de verificação de identificação, nomeadamente, fornecer a autenticação de informações de identificação pessoal através do armazenamento e transmissão dessas informações pela Internet; fornecer a autenticação, emissão, validação e revogação de certificados
digitais; serviços de análise e comunicação relacionados com a identificação de utilizadores e dados de autorização.
Marca nº 00002550/2018/ME/MS
Classes 36, 41
Requerente APPLE INC.
País de Origem Estados Unidos da América

APPLE

Residência 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.
Atividade Comercial
Data do pedido 01-08-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 36: Serviços financeiros, Serviços de financiamento; financiamento de empréstimos; extensão do crédito a retalho; empréstimos a prestações; financiamento de locação – compra; serviços de cartão de débito e de crédito; serviços de pagamento; serviços de transacção financeira; serviços de processamento de pagamento electrónico; serviços de processamento de pagamento electrónico usando tecnologia biométrica para identificação e autenticação; serviços
financeiros, nomeadamente, aceitação, processamento, autenticação, gestão e reconciliação de pagamentos electrónicos e transacções de pagamento electrónico; serviços de seguro e de garantia de subscrição de valores e contratos de extensão de garantia; serviços de cartão-oferta e cartão pré – pago; serviços
beneficentes de angariação de fundos; serviços de assessorias financeiras; serviços de aconselhamento e consultadoria financeira; fornecimento de informação financeira sobre os stocks; fornecimento de informação nas áreas de investimento e finanças.Classe 41: Educação; fornecimento de formação; organização e realização de aulas, aulas online, workshops, tutoriais e conferências e distribuição de materiais relacionados com o curso; fornecimento de conselhos
e informações no sector da educação; fornecimento de publicações online; publicação de publicações electrónicas; serviços de publicação de vídeos digitais,
áudio e multimédia; publicação de trabalhos textuais e gráficos de outros; publicação de música; serviços de imagens digitais; fornecimento de um website
para o carregamento, armazenamento, partilha, visualização e publicação de imagens digitais, vídeos, revistas online e outros materiais multimédia relacionados; serviços de biblioteca online; fornecimento de informações relativamente à publicação de publicações electrónicas; entretenimento; fornecimento de
conteúdo áudio, vídeo e multimédia não transferível; aluguer de conteúdo de entretenimento digital; fornecimento de programas de rádio; fornecimento de
jogos de computador online; fornecimento de um website com conteúdo no sector da música e entretenimento; realização de concursos; fornecimento de
informações, revisões e recomendações personalizadas de conteúdo de entretenimento; gravação, produção e edição de programas de rádio e televisão; gravação, produção e serviços de edição no sector da música, vídeos e filmes; criação de efeitos visuais e gráficos para outros; fornecimento de conselhos e
informações no sector do entretenimento; organização de festivais de música e filmes para fins culturais e de entretenimento; apresentações de exibições ao
vivo; fornecimento de instalações para exibições ao vivo; serviços de reserva e encomenda de bilhetes para eventos de entretenimento, desportivos e culturais; consulta e instruções de aptidão física; fornecimento de instalações de fitness e exercício; fornecimento de websites com informações relativamente a
exercício e fitness; actividades desportivas e culturais; organização e realização de eventos desportivos, culturais e de artes; fornecimento de planos electrónicos online de eventos desportivos, educativos e de entretenimento; distribuição de cassetes de vídeo; aluguer de brinquedos; aluguer de equipamento de
jogo; treino de animais; modelagem para artistas; operação de lotarias.
Reivindicação de Prioridade: reivindica-se o direito de prioridade do pedido nº 65185, efetuado em Jamaica, em 07 de agosto de 2014.
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Marca nº 00002551/2018/ME/MS
Classes 36, 41
Requerente APPLE INC.
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, U.S.A.
Atividade Comercial
Data do pedido 01-08-2018
Produtos/Serviços Abaixo listado
Classe 36: Serviços financeiros, Serviços de financiamento; financiamento de empréstimos; extensão do crédito a retalho; empréstimos a prestações; financiamento de locação – compra; serviços de cartão de débito e de crédito; serviços de pagamento; serviços de transacção financeira; serviços de processamento de pagamento electrónico; serviços de processamento de pagamento electrónico usando tecnologia biométrica para identificação e autenticação;
serviços financeiros, nomeadamente, aceitação, processamento, autenticação, gestão e reconciliação de pagamentos electrónicos e transacções de pagamento electrónico; serviços de seguro e de garantia de subscrição de valores e contratos de extensão de garantia; serviços de cartão-oferta e cartão pré – pago;
serviços beneficentes de angariação de fundos; serviços de assessorias financeiras; serviços de aconselhamento e consultadoria financeira; fornecimento de
informação financeira sobre os stocks; fornecimento de informação nas áreas de investimento e finanças. Classe 41: Educação; fornecimento de formação;
organização e realização de aulas, aulas online, workshops, tutoriais e conferências e distribuição de materiais relacionados com o curso; fornecimento de
conselhos e informações no sector da educação; fornecimento de publicações online; publicação de publicações electrónicas; serviços de publicação de
vídeos digitais, áudio e multimédia; publicação de trabalhos textuais e gráficos de outros; publicação de música; serviços de imagens digitais; fornecimento
de um website para o carregamento, armazenamento, partilha, visualização e publicação de imagens digitais, vídeos, revistas online e outros materiais multimédia relacionados; serviços de biblioteca online; fornecimento de informações relativamente à publicação de publicações electrónicas; entretenimento;
fornecimento de conteúdo áudio, vídeo e multimédia não transferível; aluguer de conteúdo de entretenimento digital; fornecimento de programas de rádio;
fornecimento de jogos de computador online; fornecimento de um website com conteúdo no sector da música e entretenimento; realização de concursos;
fornecimento de informações, revisões e recomendações personalizadas de conteúdo de entretenimento; gravação, produção e edição de programas de rádio
e televisão; gravação, produção e serviços de edição no sector da música, vídeos e filmes; criação de efeitos visuais e gráficos para outros; fornecimento de
conselhos e informações no sector do entretenimento; organização de festivais de música e filmes para fins culturais e de entretenimento; apresentações de
exibições ao vivo; fornecimento de instalações para exibições ao vivo; serviços de reserva e encomenda de bilhetes para eventos de entretenimento, desportivos e culturais; consulta e instruções de aptidão física; fornecimento de instalações de fitness e exercício; fornecimento de websites com informações
relativamente a exercício e fitness; actividades desportivas e culturais; organização e realização de eventos desportivos, culturais e de artes; fornecimento
de planos electrónicos online de eventos desportivos, educativos e de entretenimento; distribuição de cassetes de vídeo; aluguer de brinquedos; aluguer de
equipamento de jogo; treino de animais; modelagem para artistas; operação de lotarias.
Reivindicação de prioridade: reivindica-se o direito de prioridade do pedido nº 65186, efetuado em Jamaica, em 07 de agosto de 2014.

SMIRNOFF -IºCE
Marca nº 00002810 /2015/ME/MP
Classes 33

Marca nº 00002811/2015/ME/MP
Classes 33

Requerente DIAGEO NORTH AMERICA, INC.
País de Origem Estados Unidos da América

Requerente Diageo North America, INC
País de Origem Estados Unidos da América

Residência 801 Main Avenu Norwalk, Connecticut 06851 Estados
Unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20/07/2015

Residência 801 Main Avenue Norwalk, Connecticut 06851 Estados
unidos da América
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20/07/2015

Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cerveProdutos/Serviços Classe 33: Produtos de confeitaria: Bebidas alcoólicas (
jas).
com excepção das Cervejas).

DUFRY
Marca nº 00002823/2015/ME/MS
Classes 35
Requerente DUFRY INTERNATIONAL AG (DUFRY INTERNATIONAL SA) (DUFRY INTERNATIONAL LTD)
País de Origem SUIÇA
Residência Brunngässlein 12, 4052 Basel Suíça.

Marca nº 00002825/2015/ME/MP
Classes 4
Requerente SEAT,S.A.
País de Origem Espanha

Atividade Industrial e Comercial
Residência
Data do pedido 04/08/2015
Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de venda a retalho; reunião de
vários produtos, por conta de terceiros (excepto o seu
Atividade
transporte), permitindo aos clientes ver e comprar conData do pedido
venientemente esses produtos.
Produtos/Serviços

Autovía A-2, Km. 585, 08760, Martonell (Barcelona),
Espanha
Industrial e comercial
07/08/2015
Abaixo Listado

Classe 4: Óleos e gorduras industriais, lubrificantes, combustíveis (incluindo gasolina para motores), óleo lubrificante de veículos a motor, lubrificantes de
veículos a motor, preparações de impermeabilização sob a forma de óleos para sistemas de ignição automóvel.
Reivindicação de Prioridade: Mar ca comunitár ia Nº 13846738, pedida em 18/03/2015.
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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DREAMCLOSET
Marca nº 00003195/2016/ME/MS
Classes 35
Requerente Maria José Rosa Peixoto
País de Origem Portugal

Marca nº 00002827/2015/ME/MP
Classes 33

Residência Rua ilha dos Amores, nº 36 B, 2º Dtº, 1990 - 120 Lisboa, Portugal

Requerente Diageo North America, INC
País de Origem Estados Unidos da América

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 01-09-2016

Residência 801 Main Avenue Norwalk,Connecticut 06851 Estados
Unidos da América

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 20/07/2015

CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cerve- comercial; serviço de venda por grosso e a retalho de artigos de vestuário,
calçado, chapelaria e cintos. Publicidade e promoção de vendas relacionadas
jas).
com produtos e serviços, prestados e encomendados através de telecomunicação ou meios eletrónicos; Serviços de venda em motores de busca; Distribuição de material publicitário (flyers, prospetos, brochuras, amostras, em especial para vendas de longa distância por catálogo), tanto internacional como
nacionais.

Marca nº 00003229/2016/ME/MP
Classes 07
Requerente SDMO INDUSTRIES
País de Origem FRANÇA
Residência 12 B rue de Ia Ville neuve, 29200 Brest, France
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 03-10-2016

Marca nº 00003310/2017/ME/MP
Classes 25

Produtos/Serviços Abaixo listado

Requerente CORTEFIEL S.A.
País de Origem Espanha
Classe 07: Geradores de electricidade; geradores de energia; unidades geradoras; máquinas- ferramentas; motores, não sendo para veículos terrestres;
Residência Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha
acoplamentos não eléctricos e componentes de transmissão para máquinas
(excepto para veículos terrestres); motores de ar comprimido; motores elécAtividade Industrial & Comercial
tricos, sem ser para veículos terrestres; motores de combustão interna; cabeData do pedido 10-02-2017
ças de cilindros para motores; cilindros de motores; injectores; pistões de
motor; dispositivos de ignição para motores de combustão interna; reguladoProdutos/Serviços CLASSE 25: Vestuário confecionado para mulher,
res de velocidade para motores; correntes de transmissão, não sendo para
homem e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapeveículos terrestres; economizadores de carburante para motores; carburadolaria
res; alimentadores para carburadores; cárteres para máquinas e motores;
correntes de transmissão sem ser para veículos terrestres; bombas para instalação de aquecimento; conversores de combustível para motores de combustão interna; comandos para máquinas, motores, nomeadamente, cabos e
controles hidráulicos e pneumáticos; máquinas para soldar; aparelhos eléctricos de soldadura, em particular dispositivo de solda autônomos; compressores, em particular compressores para refrigeradores; dínamos; conversores de
energia, emparticular dispositivos para converter energia eólica em electricidade; instrumentos agrícolas, excepto instrumentos operados manualmente;
bombas de água; separadores de água; desareadores [de gaseificadores] de
água de alimentação; aquecedores de água [partes de máquinas ]; reguladores
de água de alimentação; reguladores depressão [partes de máquinas]; máquinas de filtrar; filtros [partes de máquinas ou motores]; cartuchos para máquiMarca nº 00003311/2017/ME/MP
nas de filtrar; correias, nomeadamente correias de dínamo, correias para
Classes 25
máquinas; correias de ventilador para motores, correias para motores; aparelhos de soldadura eléctricos; eléctrodos de soldadura; ferros de soldadura
Requerente CORTEFIEL S.A
eléctricos e aparelhos de soldadura; aparelhos de corte eléctrico por arco
País de Origem Espanha
efusão; bombas de dispensar combustível para estações de serviço.
Residência Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade com base no pedido

Atividade Industrial & Comercial

de registo da marca efetuado na França, sob o nº 15/4235150, em 18-12-2015.

Data do pedido 10-02-2017
Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário confecionado para mulher,
homem e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Marca nº 00003312/2017/ME/MP
Classes 25

Marca nº 00003313/2017/ME/MP
Classes 25

Requerente CORTEFIEL, S.A
País de Origem Espanha

Requerente CORTEFIEL, S.A
País de Origem Espanha

Residência Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha

Residência Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 10-02-2017

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 10-02-2017

Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário confecionado para mulher,
homem e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria

Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário confecionado para mulher,
homem e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria

GUCCI

CUETARA OCEANIX
Marca nº 00003408/2017/ME/MP
Classes 30

Marca nº 00003436/2017/ME/MP&S
Classes 3, 9, 14, 25, 35

Requerente CUETARA, S.L.
País de Origem Espanha

Requerente GUCCIO GUCCI S.P.A.
País de Origem ITÁLIA

Residência Avda. Hermanos Gomez Cuetara Num. 1,28590 Viliarejo de Salvanes, Madrid, Espanha.

Residência Via Tornabuoni, 73/R 50123 Florence, Itália
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-07-2017

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 07/06/2017

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 30 - Café, chá, cacau, chocolate, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e
confeitaria, gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento
em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos) especiarias; misturas
de temperos; gelo para refrescar bolachas e biscoitos; bolachas com recheio
de cereais bolachas com recheio de cereais e mel; bolachas com recheio de
cereais e cacau; bolachas de cacau; cereais; snacks à base de cereais; barras
alimentares à base de cereais; snacks à base de arroz; bombons [doçaria],
chocolates; waffles (gaufres); petits fours (pastelaria); tartes; panquecas
(crepes); pastelaria variada; bolinhos para acompanhar o chá; ovos de chocolate; cremes de barrar à base de cacau.

Marca nº 00003463/2017/ME/MP&S
Classes 9, 19, 35, 39
Requerente Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
País de Origem SUÉCIA
Residência Skepparplatsen 1, 881 88 Sundsvall, Suécia
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 01-09-2017
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Computadores, servidores, instrumentos de colecta de dados,
unidade de comunicação e software, aplicativos para fornecimento, colecta,
planeamento, análise e melhoria de qualidade de transporte, distribuição e
logística relacionados à classificação, pedidos, entrega, rotas para locação,
posicionamento e localização de veículos, mapas, suporte de mapas, posição
e estado das estradas, rotas e pontos de entrega, software de computador
para descarregamento. Classe 19: Materiais de construção (não metálicos),
incluindo madeira. Classe 35: Serviços de informações empresariais fornecidos on-line a partir de um banco de dados de computador ou da internet;
distribuição de amostras de produtos; sistematização de informações em
bancos de dados informáticos; gestão de negócios e serviços de atendimento

CLASSE 03: preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões não
medicados; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medicados, loções
capilares não medicadas; dentífricos não medicados; preparações para maquilhagem; preparações para os cuidados de beleza e do corpo; CLASSE 9:
aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a transmissão
e a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos
acústicos; discos compactos; dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de
calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; programas de computador; extintores; aparelhos e instrumentos ópticos; artigos
ópticos, incluindo óculos, óculos de sol, armações e lentes; acessórios para
aparelhos de comunicação, incluindo tablets, telefones móveis; smartphones, leitores de mp3 e computadores, nomeadamente estojos, kits mãos
livres, capas, carregadores, correias, auriculares; relógios inteligentes; óculos inteligentes. CLASSE 14: metais preciosos e suas ligas; pedras preciosas; joalharia, incluindo correntes, colares, anéis, pulseiras, molas e pendentes para as orelhas; broches; amuletos em jóias; relojoaria e instrumentos
cronométricos; relógios; relógios de pulso; caixas de jóias e caixas de relógios; pulseiras de relógios; botões de punho; alfinetes de gravata; portachaves; correntes para chaves e amuletos para as mesmas; bijutaria para
decoração de sapatos. CLASSE 25: vestuário, calçado, chapelaria. CLASSE
35: publicidade; marketing; marketing de eventos; gestão de negócios comerciais; administração de negócios comerciais; trabalhos de escritório;
promoção, publicidade e marketing de websites online; organização, realização e promoção de eventos especiais para fins comerciais e publicitários;
anúncios por transmissão de publicidade online para terceiros através de
redes de comunicações electrónicas; serviços retalhistas online e serviços
retalhistas relacionados com: couro e imitações de couro; peles de animais;
malas (baús) e sacos de viagem; chapéus de chuva e chapéus de sol; bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos; malas para usar ao ombro; malas de
mão; malas tipo "boston"; bolsas de cintura; alcofas para transportar as
crianças; sacos de compras; sacos de equipamento; sacos com asas; pochetes de cerimónia; pochetes; carteiras; estojos e carteiras em couro para cartões; estojos para cartões comerciais; malas de viagem em couro; sacos de
sapatos para viagem; pastas porta-documentos; maletas para documentos;
bolsas em couro; estojos de transporte em couro; sacolas e malas escolares;
malas de viagem; sacos de desporto; sacos e bolsas para vestuário de desporto; estojos em couro para chaves; mochilas; mochilas com duas alças;
bagagem de mão; caixinhas para artigos de toilette (vazias); estojos de barbear (vazios); sacos de praia; vestuário; calçado e chapelaria; organização de
desfiles de moda para fins promocionais.
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ao cliente relacionados ao transporte e logística, controle e optimização de negócios, dados de tráfego, consumo e nível de estoque; consultoria e aconselhamento em negócios e custos eficientes para racionalização de negócios; serviços de informação comercial fornecidos através de software, em aplicativos e
on-line a partir de bancos de dados de computador ou internet; sistematização de dados em bases informáticas. Classe 39: Transporte; logística de transporte, incluindo descarga para barcaças (estiva); arranjo de transporte, incluindo serviços de frete; serviços de transporte, incluindo informações e conselhos
relativos ao tratamento aduaneiro em relação à importação e exportação de mercadorias; Serviços de transporte marítimo; Embalagem e armazenamento de
mercadorias; armazenamento de entrepostos; distribuição de electricidade; serviços de distribuição de combustível; entrega de combustível; arranjo da armazenagem de combustíveis; consultoria e informação em relação a todos os serviços acima mencionados.
Reivindicação de prioridade: Reivindica-se o direito de prioridade do pedido nº 016681711 da União Europeia, com data de 05 de maio de 2017.

BLUEZONE
Marca nº 00003486/2017/ME/MS
Classes 35

Marca nº 00003471/2017/MN/MP

Requerente DINAMIC HOLDING SGPS, S.A.
País de Origem Portugal

Classes 25
Requerente Criolinhas, Produção e Comercialização de Chinelos e
Acessórios, Lda.

Residência Rua Engº. Ferreira Dias, 978 4149-008 Porto, Portugal.

País de Origem Cabo Verde

Atividade Comercial
Data do pedido 25/08/2017

Residência Mindelo, São Vicente

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 10/08/2017
Produtos/Serviços Classe 25: Chinelos, roupas e acessórios.

Marca nº 00003489/2017/ME/MP&S
Classes 3,4,35

Requerente EQUIVALENZA INTERNATIONAL GROUP, S.L.

Classe 35: Serviços de publicidade; Gestão de negócios comerciais; Administração comercial; Serviços de escritório, incluindo apresentação de produtos
em meios de comunicação para fins de venda a retalho, gestão de ficheiros
informatizados; Consultadoria profissional em negócios comerciais; Organização de exposições e feiras comerciais com fins comerciais e promocionais;
Compilação e sistematização de informação em bases de dados informáticas;
Pesquisas de dados em ficheiros informáticos para terceiros, Investigação
comercial e estudos de marketing; Distribuição de amostras de produtos e
materiais promocionais; Serviços de promoção de vendas e de venda por
grosso, a retalho e online de máquinas, acessórios e produtos relacionados
com sistemas de rega espaços verdes, rega agrícola, produtos para piscinas,
condução de água, bombas de água e iluminação de exterior; Serviços de
importação e exportação; Assessoria comercial relacionada com franchising.

País de Origem Espanha
Residência Salvador Espriu, 13-15 08908 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona), Espanha
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 24/08/2017
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 3: Perfumes, sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria,
óleos essenciais, cosméticos, loções capilares. CLASSE 4 : Velas perfumaMarca nº 00003492/2017/ME/MP
das. CLASSE 35: Assistência na direção de negócios comerciais relacionados com perfumes, sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria, cosméClasses 02
ticos, preparações para higiene pessoal e de beleza; serviços de venda a
grosso, venda a retalho e venda através de redes informáticas mundiais relaRequerente KAPCI COATINGS
cionados com perfumes, sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria,
País de Origem EGIPTO
cosméticos, preparações para uso pessoal e de beleza; administração de
empresas e promoção de vendas para terceiros relacionados com perfumes,
Residência Port Said Industrial Zone, Al-Raswa, P.O. Box 118,
sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria, cosméticos, preparações
Port Said, Egipto
para uso pessoal e de beleza; Serviços de franchise relacionados com prestação de assistência na gestão de empresas comerciais relacionados com perAtividade Industrial e Comercial
fumes, sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria, cosméticos, prepaData do pedido 01-09-2017
rações para uso pessoal e de beleza; serviços de importação e exportação
relacionados com perfumes, sabões para uso pessoal, produtos de perfumaria, cosméticos, preparações para uso pessoal e de beleza; publicação de Produtos/Serviços CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; cotextos publicitários relacionados com perfumes, sabões para uso pessoal,
rantes; mordentes; resinas naturais no estado bruto;
produtos de perfumaria, cosméticos, preparações para uso pessoal e de belemetais em folhas ou de pó para pintores, decoradores,
za; publicidade relacionada com perfumes, sabões para uso pessoal, produimpressores e artistas.
tos de perfumaria, cosméticos, preparações para uso pessoal e de beleza.
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PURA VIDA
Marca nº 00003499/2017/ME/MP
Classes 29
Requerente GLORIA S.A.
Marca nº 00003507/2017/ME/MP&S
Classes 09, 19, 35 e 39

País de Origem Peru
Residência Av. República de Panamá 2461, Urb. Santa Catalina,
Lima 13, Peru.

Requerente Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)
País de Origem Suécia

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05/09/2017

Residência Skepparplatsen 1, 881 88 Sundsvall, Suécia

Produtos/Serviços Classe 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne;
geleias, doces, compotas; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; ovos; queijo; leite e lacticínios;
leite; óleos e gorduras

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 01/09/2017
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 09: Computadores, servidores, instrumentos de colecta de dados, unidade de comunicação e software, aplicativos para fornecimento, colecta, planeamento, análise e melhoria de qualidade de transporte, distribuição e logística relacionados à classificação, pedidos, entrega, rotas para locação, posicionamento e localização de veículos, mapas, suporte de mapas, posição e estado das estradas, rotas e pontos de entrega, software de computador para descarregamento. Classe 19: Materiais de construção (não metálicos), incluindo madeira. Classe 35: Serviços de informações empresariais fornecidos on-line a
partir de um banco de dados de computador ou da internet; distribuição de amostras de produtos; sistematização de informações em bancos de dados informáticos; gestão de negócios e serviços de atendimento ao cliente relacionados ao transporte e logística, controle e optimização de negócios, dados de tráfego, consumo e nível de estoque; consultoria e aconselhamento em negócios e custos eficientes para racionalização de negócios; serviços de informação
comercial fornecidos através de software, em aplicativos e on-line a partir de bancos de dados de computador ou internet; sistematização de dados em bases
informáticas. Classe 39: Transporte; logística de transporte, incluindo descarga para barcaças (estiva); arranjo de transporte, incluindo serviços de frete;
serviços de transporte, incluindo informações e conselhos relativos ao tratamento aduaneiro em relação à importação e exportação de mercadorias; Serviços
de transporte marítimo; Embalagem e armazenamento de mercadorias; armazenamento de entrepostos; distribuição de electricidade; serviços de distribuição de combustível; entrega de combustível; arranjo da armazenagem de combustíveis; consultoria e informação em relação a todos os serviços acima mencionados.
Reivindicação de Prioridade: Pedido de Registo na União Eur opeia (CTM), númer o 016681652, com a data de 05 de Maio de 2017.

ALLSTARS
Marca nº 00003523/2017/ME/MP
Classes 34
Requerente POTOMAC TOBACCO COMPANY LIMITED
Marca nº 00003534/2017/MN/MS
Classes 41

País de Origem Ilhas Virgens Britânicas
Residência Mill Mall, Suite 6, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, Virgin Islands (British)

Requerente Rede Record de Televisão Cabo Verde, S.A.
País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo, Praia, Cabo Verde
Atividade Comercial

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 10-10-2017

Data do pedido 03-10-2017

Produtos/Serviços CLASSE 34: Tabaco; artigos para fumadores; isqueiros.

Produtos/Serviços Classe 41: Programa televisão.

Reivindicação das cores: Lar anja, ver de, br anco, amar elo, ver melho,
preto, lilás e cinza.

Marca nº 00003578/2017/ME/MP
Classes 11
Requerente MLS CO., LTD.
País de Origem CHINA
Residência No.1 MuLinSen Avenue, Xiaolan, Zhongshan City, Guangdong Province, China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19-12-2017
Produtos/Serviços CLASSE 11: Tubos luminosos para iluminação; Lâmpadas de iluminação, elétricas; Lâmpadas; Lâmpadas incandescentes e respetivos
acessórios; Lâmpadas de infravermelhos; Tubos de iluminação fluorescente; Díodos emissores de luz [LED]; Aparelhos de iluminação, nomeadamente instalações de iluminação; Fios de luzes para decorações festivas; Lampadários; Luzes para automóveis; Aparelhos de iluminação para veículos.
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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ENTERPRISE RENT-A-CAR
Marca nº 00003600/2018/ME/MS
Classes 39
Marca nº 00003594/2018/ME/MS

Requerente ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

Classes 39

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 600 Corporate Park Drive,St. Louis, Missouri 63105 ,
USA

Requerente ENTERPRISE HOLDINGS, INC.
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 600 Corporate Park Drive,St. Louis, Missouri 63105 ,
USA

Atividade Comercial
Data do pedido 18-01-2018
Produtos/Serviços CLASSE 39: Serviços de aluguer de veículos; serviços
de reserva para aluguel e aluguer de veículos, nomeadamente reservas de aluguer de automóveis, camiões,
automóveis, veículos terrestres.

Atividade Comercial
Data do pedido 18/01/2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 39: Serviços de aluguer de veículos; serviços de reserva para aluguel e aluguer de veículos, nomeadamente reservas de aluguer de automóveis, camiões, automóveis, veículos terrestres.
Reivindicação de Cores: Verde e Branco.

Marca nº 00003603/2018/MN/MP
Classes 03
Requerente TAM INDÚSTRIA COMÉRCIO GERAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Marca nº 00003601/2018/ME/MS

País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo
Verde

Classes 39
Requerente ENTERPRISE HOLDINGS, INC.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-11-2018

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 600 Corporate Park Drive,St. Louis, Missouri 63105 ,
USA

Produtos/Serviços CLASSE 03: Detergentes e outros produtos de limpeza.

Atividade Comercial
Data do pedido 18-01-2018

Reivindicação de Cores: Azul, Branco e Vermelho.

Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 39: Serviços de aluguer de veículos; serviços de reserva para aluguel e aluguer de veículos, nomeadamente reservas de aluguer de automóveis, camiões, automóveis, veículos terrestres.
Reivindicação de Cores: Preto, verde, branco.

Marca nº 00003659/2018/MN/MP&S
Classes 09
Requerente LEOCÁDIO SEMEDO ROBALO DA VEIGA
País de Origem CABO VERDE

Marca nº 00003638/2018/ME/MP

Residência Achada Eugénio Lima, Cidade de Praia, Ilha de Santiago, Cabo Verde.

Classes 01, 30
Requerente ANGEL YEAST Co. Ltd

Atividade Industrial e Comercial

País de Origem CHINA
Residência N°24, Zhongnan Road, Yichang, Hubei 443003, P. R.
China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-03-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Data do pedido 06-04-2018
Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário e derivados. CLASSE 41:
Divertimento, actividades culturais.
Reivindicação de Cores: Dourado.

CLASSE 01: Enzimas para uso industrial; preparações de enzimas para uso
industrial; preparações de enzimas para a indústria alimentar; culturas de
microrganismos sem ser para uso médico ou veterinário; fertilizantes; fermentos lácteos para a indústria alimentar; proteínas para a indústria alimentar; substâncias químicas para conservar alimentos; creme de tártaro para a
indústria alimentar; antioxidantes para uso no fabrico de suplementos alimentares. CLASSE 30: Café, chá; açúcar; pão; preparações à base de cereais; amido para a alimentação; condimentos; levedura; fermento em pó;
preparações aromáticas para a alimentação.
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Marca nº 00003675/2018/MN/MP
Classes 03
Marca nº 00003671/2018/MN/MP
Classes 03

Requerente TAM INDÚSTRIA COMÉRCIO GERAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

Requerente TAM INDUSTRIA COMERCIO GERAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA.

País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo
Verde

País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo
Verde

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-11-2018

Produtos/Serviços CLASSE 03: Detergentes e outros produtos de limpeza.

Produtos/Serviços Classe 03: Detergente e outros produtos de limpeza

Marca nº 00003696/2018/MN/MS
Classes 43
Requerente RESIDENCIAL CIMAC LDA.

Marca nº 00003691/2018/ME/MP
Classes 32

País de Origem CABO VERDE

Requerente ALCEA HOLDING LIMITED

Residência ASSOMADA

País de Origem MALTA

Atividade Comercial

Residência 171, Old Bakery Street, Valletta Vlt 1455 - Malta

Data do pedido 26-04-2018

Atividade Comercial e Industrial

Produtos/Serviços Classe 43: SERVIÇOS DE ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO.

Data do pedido 23-04-2018
Produtos/Serviços CLASSE 32: Cervejas.

REIVINDICAÇÃO DE CORES: AZUL E BRANCO.

CABO VERDE AIRLINES
Marca nº 00003738/2018/MN/MS
Classes 39
Marca nº 00003715/2018/MN/MS
Classes 43

Requerente Empresa de Transporte Aéreos de Cabo Verde - TACV,
S.A
País de Origem Cabo Verde

Requerente FRANGO DA ILHA, Sociedade Unipessoal, Lda.

Residência Avenida Amílcar Cabral, Cidade da Praia, Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde

Atividade Comercial
Data do pedido 17/05/2018

Residência Morro Curral, Espargos, Sal
Atividade Comercial

Produtos/Serviços CLASSE 39: Transporte por via aérea; Transporte de
passageiros; Reservas para transporte; Reservas para
Viagens; Transporte em companhias aéreas; Serviços de
check-in de companhias aéreas; Reserva de lugares para
viagens; Reservas de bilhetes para viagens; Transporte
aéreo de carga; Fornecimento de informações relacionadas com chegadas e partidas de voos; Serviços de guias
de viagem e de informações sobre viagens.

Data do pedido 03/05/2018
Produtos/Serviços Classe 43: Serviços de Restauração (alimentação)
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Marca nº 00003751/2018/MN/MS
Classes 39
Marca nº 00003745/2018/MN/MS
Classes 39
Requerente EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO
VERDE - TACV, S.A
País de Origem CABO VERDE
Residência Avenida Amílcar Cabral, Cidade da Praia, Cabo Verde
Atividade Comercial
Data do pedido 17-05-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 39: Transporte por via aérea; Transporte de passageiros; Reservas
para transporte; Reservas para viagens; Transporte em companhias aéreas;
Serviços de check-in de companhias aéreas; Reserva de lugares para viagens; Reserva de bilhetes para viagens; Transporte aéreo de carga; Fornecimento de informações relacionadas com chegadas e partidas de vôos; Serviços de guias de viagem e de informações sobre viagens.

Requerente EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO
VERDE - TACV, S.A.
País de Origem CABO VERDE
Residência Avenida Amilcar Cabral, Cidade da Praia, Cabo Verde
Atividade Comercial
Data do pedido 17/05/2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 39: Transporte por via aérea; Transporte de passageiros; Reservas
para transporte; Reservas para viagens; Transporte em companhias aéreas;
Serviços de check-in de companhias aéreas; Reserva de lugares para viagens;
Reserva de bilhetes para viagens; Transporte aéreo de carga; Fornecimento
de informações relacionadas com chegadas e partidas de voos; Serviços de
guias de viagem e de informações sobre viagens.

SODADE
Marca nº 00003761/2018/MN/MP
Classes 33
Marca nº 00003767/2018/ME/MP
Classes 30

Requerente SODADE - COOPERATIVA DE TRANSFORMAÇÃO DE PRODUTOS AGRO - PECUÁRIOS DE
ACHADAGRANDE

Requerente M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS

País de Origem CABO VERDE
Residência Achada Grande - Mosteiros, Fogo

País de Origem BRASIL
Residência Rodovia BR 116, Km 18, s/nº, Eusébio, Ceará - Brasil

Atividade Industrial e Comercial

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-06-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Data do pedido 20-06-2018
Produtos/Serviços CLASSE 33: Vinhos.

CLASSE 30: Alimentos farináceos; bolachas; biscoitos; farinhas; macarrão;
massas alimentares; pãezinhos; pão; torradas; waffles; bolos; misturas para
bolo; barras de cereais hiperproteicas; massas com ovos [talharim].
Reivindicação de cores: Vermelho, Amarelo e Branco
Marca nº 00003770/2018/ME/MP&S
Classes 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17,18,20,21,24,25,26,27,
28,34,35,36,37,38,39,40,41,42,
43,44,45
Requerente COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN
País de Origem FRANÇA
Residência 12, COURS SABLON
FERRAND, FRANÇA

63000

CLERMONT-

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-07-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 01: Polímeros sintéticos em estado bruto e polímeros naturais; plastificantes para utilizar em polímeros; resinas de polímero, não transformadas;
composições para reparar pneus e câmaras de ar; preparações de borracha
adesiva e mástique para reparar pneus e câmaras de ar; anticongelante; produtos químicos sob a forma de grânulos e/ou de pós e compósitos cerâmicos,
todos estes produtos para fabrico de aditivos. Classe 03: Líquidos de limpeza
do pára-brisas; preparações para lavar, limpar, polir, desengordurar e raspar;
sabões; Desengordurantes não utilizados em processos de fabrico. Classe 04:
Lubrificantes; óleos lubrificantes; lubrificantes para pneus. Classe 05: Pulverizadores de purificador de ar; caixas de primeiros socorros com o respectivo
material incluído. Classe 06: Metais comuns em forma bruta e semitrabalhada e suas ligas; cabos não elétricos e fios de metal comum; bolas de
aço; pregos, ganchos e parafusos de metal, cilindros de ar metálicos para
encher pneus; parafusos de metal para fixação de rodas; metais comuns e
suas ligas em pó e / ou grânulos para fabrico de aditivos.

Classe 07: Máquinas ferramentas; acoplamentos de máquinas e correias de
transmissão, exceto para veículos terrestres; cintos para transportadoras;
amortecedores anti vibratórios para máquinas; peças de transmissão de máquinas, exceto para veículos terrestres; motores fixos ou móveis para máquinas; gerador elétrico com célula de combustível; lavadoras de alta pressão;
aparelhos para instalação e remoção de pneus; macacos (máquinas) e máquinas; bombas de ar e acessórios para as mesmas; conectores para encher pneus
(partes de máquinas); aspiradores de pó; pistolas de pintura em spray; compressores de ar; máquinas para fabrico de aditivos (impressoras 3D). Classe
08: ferramentas e instrumentos (operados manualmente); talheres, garfos e
colheres; armas brancas; raspadores para janelas de veículos; pás; mandril de
corrente; chaves de fendas; ferramentas multifuncionais; macacos de levantamento, operados manualmente; alavancas para instalar e remover pneus;
berbequins.Classe 09: Dispositivos de aviso de esvaziamento de pneus pneumáticos (pneus); sistema eletrónico de monitorização de pneus para fornecimento de informações sobre os parâmetros operacionais de um pneu de veículo células de combustível; sistemas de células de combustível e peças para
gerador elétrico fixo ou portátil; carregadores para baterias elétricas para
veículos; retificadores de corrente elétrica; conversores elétricos, inversores e
reguladores de tensão todos para veículos; programas informáticos e programas de pesquisa de bases de dados; informação e processamento de dados e
armazenamento de media para computadores e periféricos de computadores;
software e aplicações para dispositivos móveis; software, bases de dados e
hardware para veículo, reboque e gestão de pneus; software e aplicações
descarregáveis para dispositivos móveis para sistemas de navegação (GPS);
software de computador social interativo que permite a troca de informações
entre utilizadores no âmbito da navegação, meteorologia, transporte, trânsito,
viagens, restaurantes, estações de serviço, parques de veículos, áreas de repouso, centros de reparação e manutenção de veículos; dispositivos para
posicionamento do sistema e sistema global de posicionamento (GPS);
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software de computador e aplicações descarregáveis para uso com dispositivos móveis usados para planeamento de rotas de itinerário para todos os tipos de
veículos e a pé; software de computador e aplicações descarregáveis para uso com dispositivos móveis usados na gestão de informação de turismo, transporte, trânsito, viagens, restaurantes, estações de serviço, parques de veículos, áreas de repouso, áreas de serviço, áreas de reparação de veículos e centros
de manutenção; software de computador e aplicações descarregáveis para uso com dispositivos móveis usados para fornecimento de informação e aconselhamento no turismo, transportes, trânsito, viagens, restaurantes, estações de serviço, parques de veículos, áreas de repouso, áreas de reparação de veículos e
centros de manutenção; software descarregável e aplicações para dispositivos móveis em sistemas on-line de assistência na preparação e planeamento de
viagens, itinerários de viagens e turismo; software de computador para o desenvolvimento de aplicações; bases de dados de computador no âmbito do planeamento de rotas, transporte e trânsito, viagens, turismo, restaurantes, estações de serviço, parques de veículos, áreas de repouso e centros de reparação e
de manutenção de veículos ; programas de computador para aceder, navegar e pesquisar bases de dados on-line; software para conceção, criação, publicação e hospedagem de web sites; hospedagem de bases de dados no âmbito da informação sobre o trânsito, transporte, viagens, turismo e restaurantes, estações de serviço, parques de veículos, áreas de repouso e centros de reparação e manutenção de veículos; publicações eletrónicas on-line disponíveis para
descarregamento a partir de bases de dados no âmbito do planeamento de rotas, transporte e trânsito, viagens, turismo e restaurantes, estações de serviço,
parques de veículos, áreas de repouso e centros de reparação e manutenção de veículos; livros, revistas, periódicos, boletins informativos de notícias, jornais, relatórios e outras publicações, todos eles sob forma eletrónica descarregáveis; cabos para arranque de bateria; medidores de pressão; vestuário para
proteção contra incêndio; tampões para o mergulho; luvas de segurança para proteção contra acidentes e lesões; triângulos de aviso de avaria do veículo;
proteção para a cabeça; tiras reflexivas para uso, máscaras de mergulho; óculos e óculos de sol (óptica); agendas e assistentes pessoais digitais; câmaras,
programas de videogames; calculadoras; tapetes de computador; unidades de disco amovível; ratos (periféricos de computador); aparelhos de teste de álcool; impressoras. Classe 10: Tampões para proteção de ouvidos (dispositivos para proteção dos ouvidos). Classe 11: Instrumentos e aparelhos de iluminação;
cobertores, elétricos, exceto para uso médico; descongelantes para veículos, aparelhos de desodorização de ar, recipientes isotérmicos, aparelhos de cozinha; reservatórios de água sob pressão e aparelhos para distribuição de água pressurizada; lâmpadas de indicadores de direção para veículos; caixas de plástico com lâmpadas de indicadores de direção para veículos (alinhadas). Classe 12: Pneus pneumáticos para rodas de veículos; câmaras de ar para pneus
pneumáticos; bandas de rodagem para a recauchutagem de pneus; lagartas para veículos lagarta; suspensões, eixos, molas, dispositivos de amortecimento,
blocos de filtragem, suportes de elástico anti-vibração para veículos, correias de lagartas para veículos terrestres, guarda-lamas para proteção de pneus;
rodas, suportes de rodas, pregos antiderrapantes para pneus de veículos; remendos adesivos de borracha e remendos para reparação de câmaras de ar e
pneus; válvulas de pneus; kits de reparação para pneus pneumáticos, a saber equipamento de reparação de pneus; kits de reparação de pneus; materiais de
reparação de pneus para pneus; jantes para rodas; correntes anti-deslizantes para pneus; palas de prevenção contra salpicos para veículos (guarda-lamas);
sistemas de tejadilhos e bagageiras para veículos; assentos de segurança para crianças para veículos; assentos para veículos e triciclos de duas rodas; fechaduras para veículos; sacos para veículos de duas rodas e triciclos; carrinhos de bebé; infladores para pneus; dispositivos para encher pneus (máquinas);
escovas para limpa pára-brisas; suporte para bicicletas para uso em veículos; suporte de esqui para uso em veículos; capas para pneus; coberturas para bicicletas; tampões de rodas; punhos para guiadores de bicicletas; suportes de bidões de água para bicicletas. Classe 14: Objectos de arte em metais preciosos;
produtos de relojoaria e instrumentos cronométricos; jóias; porta-chaves; botões de punho; molas e alfinetes para gravatas; alfinetes ornamentais; crachás
em metais preciosos. Classe 16: Papel; cartão; impressos; jornais; prospetos; brochuras; revistas e periódicos; livros; álbuns; mapas rodoviários e turísticos;
guias de livros; material de encadernação; fotografias; papelaria; materiais adesivos (papelaria); pincéis de pintura; máquinas de escrever e instrumentos de
escritório (exceto móveis); material de instrução e ensino (exceto aparelhos); canetas esferográficas; instrumentos de escrita; porta lápis (exceto de metais
preciosos ou revestidos com estes); porta cartões de visita e de cartões de crédito (exceto artigos de couro); mapas rodoviários e turísticos de bolso e para
guias turísticos; calendários; pesos de papel; blocos de notas; livros de mesa; diários; almanaques; cartazes; almofadas de escrita; blocos de memorandos;
sacos de plástico ou de papel para uso doméstico. Classe 17: Polímeros elastométricos; Borracha natural e sintética, em bruto ou semi-trabalhada; plásticos
(semi-acabados); folhas de borracha, tubos de borracha, cordas de borracha exceto para uso têxtil; guta-percha; goma elástica, em bruto ou semitrabalhada; balata e substitutos; materiais plásticos sob a forma de folhas, blocos e barras (produtos semi-acabados); materiais de calafetagem e isolantes;
tubos flexíveis, exceto metálicos. Classe 18: Chapéus-de-sol; guarda-chuvas; caixas de viagem (marroquim, artigos de couro), baús, pastas (marroquim,
artigos de couro), malas de viagem, bolsas de viagem, bolsas, mochilas, sacos para o transporte de materiais a granel, bolsas para campistas, bolsas para a
praia, sacos para alpinistas, sacos para a embalagem de vestuário, suporte para cartões de visita e para cartões de crédito; cintos de couro e cintos feitos de
imitação de couro. Classe 20: Mobiliário, espelhos, molduras; artigos decorativos de materiais plásticos (figurinhas); travesseiros, almofadas, colchões; kit
em plástico (vazio) para lâmpadas de iluminação para veículos. Classe 21: Produtos de vidro para uso doméstico; porcelana e cerâmica; serviços (pratos);
expositores para talheres; escovas; abre garrafas, saca-rolhas; recipientes portáteis, frascos para ciclistas e outros desportistas, utensílios de cozinha e recipientes para a cozinha e a casa (exceto de metais preciosos e de metal chapeado e não-elétrico); recipientes refrigerantes portáteis não eléctricos, serviços de
mesa exceto de metais preciosos, recipientes isolados termicamente. Classe 24: Artigos têxteis decorativos (não incluídos em outras classes), a saber galhardetes e emblemas, distintivos; toalhas de mesa e guardanapos de mesa têxteis, mantas de viagem (para o colo). Classe 25: Vestuário, roupas desportivas,
roupa interior, anoraques, roupas de ginástica, roupas impermeáveis, parkas, ponchos, polares leves (“fleece”), camisas, blusas, blusas de manga curta,
polos, t-shirts, camisolas, camisolas de treino, camisolões, calças, vestidos, saias, páreos de praia, calções, bermudas, fatos de banho, pijamas, fantasias,
toucas de banho, jaquetas (vestuário), coletes, blusões, fatos de macaco, bibes sem mangas cintos (vestuário), luvas (vestuário), luvas para ciclistas, gravatas, cachecóis, lenços para o pescoço; faixas para uso, bandanas (lenço para o pescoço), echarpes, fitas para a cabeça (vestuário), abafadores de ouvido
(vestuário); chapéus, boinas, bonés, xailes, bonés e outros, viseiras e chapelaria, meias, meias pelo tornozelo, macacões; botas, botins, sandálias, calçado e
sapatos desportivos, chinelos e outro calçado. Classe 26: Crachás para uso, exceto em metais preciosos. Classe 27: Carpetes, tapetes para o chão e tapetes
de borracha para veículos; tapetes de porta. Classe 28: Brinquedos, jogos e artigos desportivos (exceto vestuário); cartas de jogar; ornamentos para árvores
de Natal, exceto artigos de iluminação e confeitaria; globos de neve (ornamentos de Natal); almofadas de mesa de bilhar; raquetes; bolas e volantes para
jogos; veículos modelo à escala. Classe 34: Isqueiros não elétricos, cinzeiros (exceto de metais preciosos ou revestidos com eles), fósforos. Classe 35: Publicidade; publicidade por correspondência; gestão de negócios; administração de empresas; funções de escritório; divulgação de materiais publicitários
(folhetos, prospetos, impressos, amostras); promoção de assinaturas de jornais para terceiros; promoção de assinaturas para serviços de telecomunicações
(para terceiros); gestão de negócios comerciais consultoria organizacional; consultoria em gestão de negócios e organização e consultoria, em particular
para profissionais das indústrias de pneus pneumáticos e automóveis; organização computadorizada de gestão de arquivos de exposições para fins comerciais ou publicitários; publicidade online em rede informática; aluguer de tempo de publicidade em meios de comunicação; publicação de textos publicitários;
aluguer de espaço de publicidade; divulgação de material publicitário; promoção e realização de operações comerciais promocionais e publicitárias para
fins de desenvolvimento de fidelização de clientes; promoção e realização de estudos de mercado; introdução, processamento, sistematização e compilação
em bases de dados informáticas de informações e dados relativos à gestão de veículos e pneus, localização do veículo e itinerários rodoviários; pesquisa e
recuperação de informações comerciais informatizadas; fornecimento de informações e aconselhamento sobre a seleção de pneus e técnicas e práticas de
condução; informações comerciais e aconselhamento comercial relativo à gestão de pneus, a saber a escolha, manutenção, reparação, recauchutagem, substituição e monitorização da pressão dos pneus da frota de veículos; informações e aconselhamento comercial relativo à localização do veículo; organização
e realização de exposições para demonstrar a condução de veículos a motor sob várias condições de condução, rodovia e pneus para fins comerciais; serviços de venda por grosso e a retalho em relação aos pneus do veículo, câmaras de ar, válvulas de pneu e peças de veículos; serviços online de venda por
grosso e a retalho em relação aos pneus do veículos, câmaras de ar, válvulas de pneu e peças de veículos; publicidade e patrocínio publicitário e comercial;
serviços de relações públicas para fundações e outros estabelecimentos dedicados à pesquisa industrial, formação e educação, ações sociais e humanitárias,
saúde, cultura, conservação do património, proteção do meio ambiente, desporto; consultoria relativa à gestão, estratégia, gestão organizacional de negócios
e de seus empregados; aconselhamento administrativo, informação relativa ao desenvolvimento do emprego e integração social e profissional; organização
de exposições para fins comerciais e publicitários, serviços de assistência doméstica para pessoas, nomeadamente assistência com a conclusão de procedimentos administrativos; serviços de suporte e monitorização para pesquisa de emprego e integração social e profissional (aconselhamento de emprego);
aconselhamento em gestão organizacional para projetos relativa à instalação de máquinas para fabrico complementar; serviços de venda a retalho de peças
sobresselentes nos campos nuclear, aeronáutico, ferroviário, automóvel, médico e odontológico prestados por fabrico complementar. Classe 36: Serviços de
seguros; seguro de indemnização do valor residual dos pneus no caso de substituição; compromisso de pagamento dos custos do pneu ou veículo, alojamento em hotel ou repatriamento em caso de avaria; investimento de capital; patrocínio e apoio financeiro; angariação de fundos de caridade; angariação de
fundos, angariação e distribuição de doações para associações e organizações sem fins lucrativos; estudos e projetos de financiamento em relação à educação, ação social e humanitária, saúde, cultura, conservação do património, proteção do ambiente, do desporto; apoio financeiro para pesquisa industrial,
formação e educação, social e atos humanitários, saúde, cultura, conservação do património, proteção do meio ambiente, desporto; assistência para facilitar
a educação de adultos (financiamento). Classe 37: Instalação, manutenção, enchimento, reparação, montagem, desmontagem, recauchutagem, regravação e
/ ou substituição de pneus, câmaras de ar ou rodas para veículos e reboques; serviços de calibragem de pneus; manutenção e reparação de veículos, peças e
acessórios para veículos; serviços de limpeza e lavagem para veículos, pneus e / ou rodas de veículos;
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serviços de assistência rodoviária em caso de reparação dos pneus do veículo (reparação); serviços de informação e aconselhamento relativos à reparação ou
manutenção de veículos, pneus, rodas de veículos, peças e acessórios para veículos; inspeção de veículos e suas peças antes da manutenção e reparação;
organização da colocação, manutenção, reparação e substituição de pneus e peças para veículos; instalação, manutenção, montagem, serviços de desmontagem e reparação de máquinas complementares de fabrico. Classe 38: Realização de fóruns online; fornecimento de acesso e leasing de tempo de acesso a
bases de dados no âmbito do planeamento de rotas, transporte e trânsito, viagens, turismo e gastronomia por transmissão eletrónica; serviços de transmissão
relativos a negócios e ao planeamento de rotas. Classe 39: Assistência em caso de avaria dos pneus do veículo (reboque); serviço de repatriamento por todos
os meios, para pessoas e / ou veículos em caso de avaria; armazenamento de pneus ou rodas para veículos; serviços de localização de veículos; serviços de
informação relativos à localização de veículos e reboques; transporte; informações de transporte; logística de transporte; transporte de mercadorias; entrega
de pneus e / ou rodas para veículos e / ou peças e acessórios para veículos; organização de viagens e em particular pela transmissão online de itinerários
rodoviários, acessível através de redes de comunicação globais (internet); fornecimento de itinerários rodoviários, geográficos, viagens, mapas, navegação,
trânsito, estradas itinerárias, transportes e informação de pontos de interesse através de redes de telecomunicações e dispositivos móveis; serviços de navegação e localização de veículos por computador através do sistema de posicionamento global (GPS)); serviços de consultoria e informação relativos ao
transporte por via rodoviária, aérea, marítima e ferroviária; informação e aconselhamento no campo do turismo, planeamento de rotas, transporte, trânsito e
viagens; transporte de equipamentos para operações de ajuda humanitária e ações solidárias; fornecimento de informação e / ou dados informáticos no âmbito do planeamento de rotas, transporte e trânsito, viagens, turismo (viagem). Classe 40: Reciclagem de lixo; informações sobre tratamento de resíduos;
fabrico de materiais, incluindo fabrico de pós e / ou grânulos para uso em fabrico complementar; fabrico de série de itens e / ou peças sobresselentes produzidas para uso no fabrico complementar; reciclagem de materiais utilizados para fabrico complementar; tratamento de materiais, nomeadamente tratamento
de pós e / ou grânulos para uso no fabrico complementar de produtos de materiais metálicos e / ou materiais cerâmicos. Classe 41: Organização e realização
de eventos relativos à instrução da condução do veículo e ao uso dos pneus; organização e realização de exposições para demonstrar a condução de veículos
sob várias condições de condução, da rodovia e dos pneus; organização e realização de corridas de veículos; organização e realização de concursos no âmbito dos pneus do veículo; serviços de formação técnica relativos ao comércio de pneus; serviços de formação no âmbito da reparação e substituição de
pneus; serviços de formação no uso de máquinas para montagem, desmontagem, reparação e enchimento de pneus; serviços de formação relativos a negócios de gestão de franquias; educação; formação; serviços de entretenimento; atividades desportivas e culturais; informações de entretenimento e educação;
serviços de venda de bilhetes e reservas para eventos; publicação de livros; organização de concursos (educação ou entretenimento); organização e realização de conferências, seminários e colóquios; organização de exposições para fins culturais ou educacionais; serviços de publicação (incluindo serviços de
publicação) eletrónica para jornais, revistas, livros, folhetos, guias e mapas geográficos; organização e realização de workshops (formação); fornecimento
de publicações descarregáveis e / ou não descarregáveis; assistência para facilitar a educação de adultos (prestação de formação); fornecimento de formação
nos domínios do tratamento de materiais e no domínio do fabrico complementar; fornecimento de formação no funcionamento das máquinas para fabrico
complementar. Classe 42: Informações técnicas e aconselhamento relativo à gestão de pneus, a saber a escolha, manutenção, reparação, recauchutagem,
substituição e controle da pressão dos pneus da frota de veículos; serviços de especialização técnica relativos à escolha, estado, manutenção e / ou reparação
de pneus, peças e acessórios para veículos; informação técnica e aconselhamento relativos à monitorização de veículos e reboques; serviços de teste e controle de qualidade para pneus e câmaras de ar; serviços para a conceção de instalações comerciais para o comércio de pneus; desenvolvimento, conceção,
manutenção, publicação e fornecimento de software, aplicações móveis, bases de dados e web sites; fornecimento de mecanismos de busca para obtenção de
dados através de uma rede de comunicação; engenharia de avaliações nas áreas de ciência e tecnologia; pesquisa científica e tecnológica; pesquisa e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; estudos de projetos técnicos; consultoria de pesquisa, especialização e assistência em conceção e desenvolvimento para a construção de máquinas para fabrico complementar, de itens e / ou de peças sobresselentes, para a produção dos mesmos pelo fabrico complementar; conceção, desenvolvimento e instalação de software informático; estudos e pesquisas relacionados com a eliminação de resíduos. Classe 43: Serviços de informação e consultoria relativos ao turismo (restaurantes e alojamento), culinária, gastronomia, restaurantes e alojamento (géneros alimentícios e
bebidas alcoólicas e não alcoólicas); serviços de reserva de hotelaria e restaurante; fornecimento de informações e / ou dados no âmbito da culinária, gastronomia, restaurantes e comércio hoteleiro; fornecimento de informações e / ou dados informáticos no âmbito do turismo (alojamento) e da gastronomia.
Classe 44: Serviços de ajuda doméstica para pessoas, a saber assistência com cuidados diários de higiene; serviços de ajuda doméstica para pessoas, a saber
serviços de assistência médica para pessoas necessitadas; assistência médica para pessoas em dificuldade. Classe 45: Serviços de assistência jurídica para a
criação de negócios.

CONGRESSO INTERNACIONAL DE
COMPRAS PÚBLICAS
Marca nº 00003771/2018/MN/MS

Marca nº 00003776/2018/ME/MP
Classes 30

Classes 41
Requerente AUTORIDADE REGULADORA DAS AQUISIÇÕES
PÚBLICAS, ARAP

Requerente M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS

País de Origem Cabo Verde
Residência RUA NEVES FERREIRA Nº 05-CRUZEIRO (ZONA
DE TENIS)-PLATEAU, PRAIA, ILHA DE SANTIAGO, CABO VERDE

País de Origem Brasil
Residência Rodovia BR 116, Km 18, s/nº, Eusébio, Ceará – Brasil
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 27-06-2018
Produtos/Serviços Classe 30: Alimentos farináceos; bolachas; biscoitos;
farinhas; macarrão; massas alimentares; pãezinhos; pão;
torradas; waffles; bolos; misturas para bolo; barras de
cereais hiperproteicas; massas com ovos [talharim].

Atividade Comercial
Data do pedido 09-07-2018
Produtos/Serviços CLASSE 41: Organização e realização de conferências
e seminários.

DAVIDOFF HORIZON

Reivindicação de cores: branco, preto, amarelo, vermelho, dourado e cor de
vinho (bordeaux)

Marca nº 00003778/2016/ME/MP

champôs; geles para o duche; gel de banho; líquidos para banho de uso cosmético; líquidos para o duche de uso cosmético; gel que produz espuma para
Classes 03
banho; gel que produz espuma para duche; líquidos que produzem espuma
Requerente Zino Davidoff SA
para banho; líquidos que produzem espuma para duche; sais de banho; loções
cosméticas para a pele; produtos de higiene para os cuidados do corpo; proPaís de Origem Suíça
dutos bronzeadores de protecção solar; cremes bronzeadores; produtos para
Residência Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, Suíça
estimular os cuidados do corpo; loções para o corpo para uso cosmético;
concentrados hidratantes para corpo; cremes para antes de barbear; sabão
Atividade Comercial e industrial
para a barba; creme de barbear; gel para barbear; produtos para depois de
Data do pedido 03-06-2016
barbear, em especial bálsamos para depois de barbear, águas de colónia para
Produtos/Serviços Abaixo Listado
depois de barbear, óleos para depois de barbear, cremes para depois de barbeClasse 3: Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem ;
ar, geles para depois de barbear, produtos em pó para depois de barbear,
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar ; sabões; perfumaria, loções para depois de barbear; sabões desodorizantes; aerossóis desodorizanóleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos ; dentífricos; águas
tes para uso pessoal; bastões desodorizantes para uso pessoal; produtos antiperfumadas; perfumes líquidos, nomeadamente eau fraiche; água de colónia; transpirantes para a toilette.
águas de toilette; águas de perfume; perfumes; produtos de toilette;
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Marca nº 00003866/2018/ME/MP
Classes FERRARI S.P.A.

Marca nº 00003782/2018/ME/MS
Classes 41
Requerente UNINTER EDUCACIONAL S.A

Requerente 12, 25
País de Origem Itália
Residência Via Emilia Est, 1163, Modena, Itália

País de Origem Brasil
Residência Rua Saldanha Marinho, 131, 80.410-150, Curitiba,
Paraná, Brasil

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 01-10-2018

Atividade Comercial
Data do pedido 06-07-2018

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 41: Serviços de bibliotecas de empréstimo; exames pedagógicos/educação; informação sobre educação; organização de exposições para
fins culturais ou educativos; organização e realização de colóquios; organização e realização de conferências; organização e realização de congressos;
organização e realização de workshops; organização e realização de seminários; organização e realização de simpósios; ensino (formação); orientação
profissional (consultoria em educação ou formação); disponibilização de
vídeos on-line, não para download; serviços on-line de publicações eletrônicas, não descarregáveis; publicação de textos, com excepção dos textos
publicitários; serviços de educação/ensino; serviços de instrução; formação
prática [demonstração]; serviços de educação prestados por escolas; tutoria;
educação, ensino, cursos livres; serviços de informação sobre educação,
aconselhamento em educação, consultoria em educação; serviços de informação sobre formação, aconselhamento em formação, consultoria em formação (demonstração).
Reivindicação de Cores: Azul, Amar elo e br anco.

Classe 12: Automóveis; viaturas [carros]; carros motorizados; carros de corrida; carros de desporto; peças estruturais de automóveis, carros de corrida,
carros de desporto, veículos, veículos terrestres; peças de substituição e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos terrestres; assentos para veículos; assentos desportivos para automóveis; coberturas para assentos de veículos; coberturas para veículos; capas
para volantes de veículos; estofos para veículos; estores para-solconcebidos
para automóveis; porta-esquis para automóveis; suportes de bagagem para
veículos; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para
assentos de veículos; volantes para veículos; carroçarias para veículos; chassis de veículos; capotas para veículos; para-choques de veículos; motores de
veículos para utilização em terra; capots para motores de veículos; motores
para veículos terrestres; motores elétricos para veículos terrestres; máquinas
motoras para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos retrovisores; vidros
para veículos; para-brisas; travões para veículos; tampões para reservatórios
de combustível de veículos; buzinas para veículos; caixas de velocidade para
veículos terrestres; cárteres para componentes de veículos terrestres, sem ser
para motores; mecanismos de transmissão para veículos terrestres; (…)

rodas para automóveis; jantes para veículos; jantes de rodas para veículos; pneus para jantes de veículos; pneus [pneumáticos]; invólucros para pneus;
pneus para automóveis; câmaras-de-ar para pneumáticos; tetos de abrir para automóveis; capotas para veículos descapotáveis; capotas de lona para veículos; tejadilhos para veículos terrestres; palas de sol para automóveis; cinzeiros para automóveis; porta-copos para automóveis; painéis de instrumentos para
automóveis; capas ajustáveis para tabliers de automóveis; gavetas para tabliers de automóveis; portas paratabliers de automóveis; porta-luvas para automóveis; caixas porta-objetospara automóveis; coberturas para bagageiras de automóveis; rodas livres para veículos terrestres; limpa para-brisas; isqueiros para
automóveis; remendos adesivos em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; estojos para a reparação de câmaras-de-ar; indicadores de direção para
veículos; almofadas para assentos de veículos; organizadores de brinquedos para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis;
grampos para prender peças de automóveis à carroçaria; porcas para jantes de veículos; veículos telecomandados, que não brinquedos; bicicletas; peças
estruturais e acessórios para bicicletas incluídos na classe 12; triciclos; peças estruturais e acessórios para triciclos incluídos na classe 12; velocípedes;
peças estruturais e acessórios para velocípedes incluídos na classe 12; bicicletas motorizadas; bicicletas de corrida; motociclos; ciclomotores; scooters
[veículos]; trotinetes [veículos]; trotinetes não motorizadas [veículos]; scooters não motorizadas [veículos]; correntes para bicicletas; correntes para velocípedes; pedaleiras para bicicletas; campainhas de bicicletas; avisadores sonoros para bicicletas; travões para bicicletas; travões para velocípedes; cubos para
rodas de bicicletas; indicadores de direção para bicicletas; guarda-saias para bicicletas; guarda-saias para velocípedes; câmaras-de-ar para pneus de bicicletas; câmaras de ar para pneus de velocípedes; engrenagens de velocípedes; guarda-lamas para velocípedes; sistemas de alarme acústico para velocípedes;
bombas de bicicletas; bombas para pneus de velocípedes; quadros de bicicletas; quadros de velocípedes; guiadores de bicicletas; guiadores de velocípedes;
motores para bicicletas; caixas especiais para veículos de duas rodas; aros de bicicletas; aros de velocípedes; raios para rodas de bicicletas; raios para rodas
de velocípedes; pedais para bicicletas; pedais para velocípedes; selins de bicicleta; selins para velocípedes; assentos para motociclos; apoios para bicicletas;
suportes de pé para velocípedes; pneus para bicicletas; pneus para velocípedes; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; pneus sem câmara-de-ar para velocípedes; rodas para bicicletas; rodas para velocípedes; atrelados para bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; alforges para motociclos; coberturas de
selins para bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cestos adaptados para bicicletas; cestos adaptados para velocípedes; bagageiras para velocípedes; coberturas para correntes de bicicletas; barras de suporte de bicicletas para veículos; capas ajustáveis para bicicletas;carrinhos de bebé; carrinhos de
criança; toldos para carrinhos de bebé; capotas para carrinhos de bebé; toldos para carrinhos de criança; chapéus de sol para carrinhos de bebé; carrinhos de
bebé com alcofa; coberturas para carrinhos de bebé; alcofas [partes de carrinhos de bebé]; protetores de pernas [térmicos] para carrinhos de bebé; bolsas
adaptadas para carrinhos de bebé; cadeirinhas de criança; toldos para cadeirinhas de criança; protetores de pernas [térmicos] para cadeirinhas de criança;
bolsas adaptadas para cadeirinhas de criança; capotas para cadeirinhas de criança; carrinhos de compras; carros de mão [trolleys] de duas rodas; assentos
de segurança para crianças, para veículos; cintos de segurança para assentos de veículos; cadeiras de segurança para animais de estimação para uso em
veículos,-retentores de crianças para assentos de veículos.airbags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; dispositivos antirroubo para
veículos; arnês de segurança para assentos de veículos; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; trenós de pé; trenós [veículos];veículos elétricos; camionetas; camiões; furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais]; veículos todo-o-terreno; motos-quatro; karts; autocarros; carros
laterais [sidecars]; caravanas; veículos aquáticos; motos aquáticas; bicicletas aquáticas; canoas; pagaias para canoas; barcos de borracha; escaleres;barcos;
navios; iates; reboques [veículos]; transportadores de pessoas com duas rodas; motos de neve; aeronaves; para-quedas; carros de golfe; buggies de golfe
[veículos]; trolleys e carrinhos por tração humana; drones civis; drones militares; skateselétricos [hoverboards], sendo veículos; veículos; aparelhos de
locomoção por terra, por ar ou por água.Classe 25: Casacos [vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; blusões; casacos de
malha; pulôveres; camisas; t-shirts; poios; blusas; sweatshirts; camisolas de lã; camisolas de malha; camisolas [vestuário]; calças; calções; bermudas; calças de ganga; saias; macacões de trabalho; fatos de treino; fatos para automobilistas de corrida sem fins de proteção; fatos completos; vestidos; tops
(camisolas de alças); suportes para vestuário [suspensórios]; punhos de camisa; aventais [vestuário]; combinações [vestuário]; vestuário para ginástica;
cintos para dinheiro [vestuário]; vestuário para motoristas; roupa de esqui; peles [vestuário]; lenços de bolso; coletes acolchoados; casacos com ou sem
mangas; casacos aviador; casacos reversíveis; casacos para a chuva; blusões de couro; casacos acolchoados; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos acolchoados [vestuário]; casacos de penas; casacos de desporto; coletes; casacos impermeáveis com capuz; guarda-pós (batas);
casacos impermeáveis; anoraques; camisas informais; calças de desporto; camisolas desportivas; macacões; calças de fato de treino; calças de fato; fatos de
treino; fatos para desporto; camisolas sem mangas para desporto; suspensórios; punhos [vestuário]; batas; maillots; perneiras [aquecedores de pernas];
leggings [calças]; xailes; faixas para vestuário; bolsos para vestuário; colarinhos [vestuário]; cintas; peças de vestuário pronto-a-vestir; vestuário para a
chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de golfe, sem ser luvas; fatos de esqui; fatos para a neve; coletes térmicos; aquecedores de joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; faixas para absorver a transpiração; camisolas sem mangas; fatos-macaco; camisolas [lingerie]; casulas; peitilhos de
camisa; conjuntos de blusa e casaco; blazers; parkas; capas; polainas; calções pelo joelho; colarinhos destacáveis; almofadas absorventes para axilas; vestidos clássicos; presilhas para calças; mantilhas; capotes; romeiras; peliças; jardineiras; túnicas; maillots de corpo inteiro; roupa de praia; fatos de banho;
fatos de natação; calções de banho; biquínis; roupões de banho; toucas de banho; roupa de banho; calções de banho para homem; roupa interior; pijamas;
robes; camisolas de dormir; cuecas; camisas interiores; ceroulas [vestuário]; boxers [vestuário]; combinações [roupa interior]; cuecas de senhora; tangas;
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camisolas interiores; corpetes [lingerie]; espartilhos [roupa interior]; corpetes; bodies [roupa interior]; soutiens; saiotes; jarreteiras; roupa interior absorvente
de transpiração; suspensórios para meias; ligas de meias; vestuário para criança; roupa de bebé; babetes, sem ser em papel; roupa de dormir para bebés;
fatos de dormir almofadados para bebés; fatos de dormir com penas para bebés; bodies para bebés; partes de baixo para bebés; babetes de plástico para
bebés; camisas de noite [baby doll]; babetes para bebés não de papel; babetes de pano para crianças; babetes em tecido para crianças e bebés; babetes de
pano para adultos; jardineiras para bebés; cuecas-fralda para bebés [vestuário]; fatos de treino para crianças; macacões de tipo corrida para bebés; macacões
para bebés; macacões para crianças; macacões de corpo inteiro; enxovais [vestuário]; peúgas; meias; collants; artigos de malha;sapatos; sapatos de desporto; botas de esqui; calçado para a prática de snowboard; botas de snowboard; botas para usar depois de esquiar; malas adaptadas para botas de esqui; calçado para desporto; calçado para ginástica; sapatos de treino; sapatos de corrida; calçado de praia; sapatilhas (ténis); ténis para basquetebol; chuteiras; pantufas; sandálias tipo mules; sandálias; botas; botas para desporto; botas para a chuva; botas para a neve; botas de equitação; calçado para golfe; chinelos; socas; sandálias de banho; chinelos de banho; calçado para criança; perneiras; aquecedores de pés, não aquecidos eletricamente; galochas; protetores de calçado; solas para calçado; gáspeas para calçado; acessórios em metal para calçado; solas interiores; biqueiras para calçado; calcanheiras para calçado; tacões
para calçado; antiderrapantes para calçado; viras para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não ortopédicos; pontas [partes de calçado]; linguetas
ou correias para sapatos e botas; artigos de vestuário para pôr ao pescoço; echarpes; bandanas [lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; plastrões; laços para o pescoço; cachecóis; estolas em pele; luvas [vestuário]; luvas para condução; luvas de esqui; aquecedores de mãos [vestuário];
mitenes; cintos [vestuário]; artigos para a cabeça; bonés [chapelaria]; bonés [chapelaria] com um dispositivo de áudio; bonés [chapelaria] com fibras óticas;
bonés de basebol; chapéus; chapéus com um dispositivo de áudio; chapéus com fibras óticas; chapéus pequenos; boinas; boinas com um dispositivo de
áudio; boinas com fibras óticas; capuzes [vestuário]; viseiras [chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; palas de boné; forros de capacete [chapelaria];
passa-montanhas [chapelaria]; fitas para cabeça [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário]; turbantes; toucas para duche; máscaras para dormir; vestuário, calçado, chapelaria.

BAREFOOT LUXURY
Marca nº 00003868/2018/ME/MP
Classes 36

Marca nº 00003867/2018/ME/MP

Requerente L.I.F.E NV (Living In Funky Environments NV)

Classes 02
Requerente NEUCE - INDÚSTRIA DE TINTAS, S.A.

País de Origem Bélgica
Residência Mechelsesteenweg 271 Bus 2.1, 2018 Antwerpen, Bélgica

País de Origem Portugal
Residência Rua Joaquim Francisco Rocha, 3700-892 ROMARIZ,
Portugal

Atividade Comercial
Data do pedido 27/09/2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 03-10-2018
Produtos/Serviços Classe 02: Tintas (pinturas); vernizes esmaltes (tintas,
vernizes); secantes para tintas

Marca nº 00003869/2018/ME/MP
Classes 12 e 25
Requerente FERRARI S.P.A.
País de Origem Itália
Residência Via Emilia Est, 1163, Modena, Itália
Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 01-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 12: Automóveis; viaturas [carros]; carros motorizados; carros de
corrida; carros de desporto; peças estruturais de automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos terrestres; peças de substituição e
acessórios para automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos,
veículos terrestres; assentos para veículos; assentos desportivos para automóveis; coberturas para assentos de veículos; coberturas para veículos; capas para volantes de veículos; estofos para veículos; estores parasolconcebidos para automóveis; porta-esquis para automóveis; suportes de
bagagem para veículos; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios
de braços para assentos de veículos; volantes para veículos; carroçarias para
veículos; chassis de veículos; capotas para veículos; para-choques de veículos; motores de veículos para utilização em terra; capots para motores de
veículos; motores para veículos terrestres; motores elétricos para veículos
terrestres; máquinas motoras para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos
retrovisores; vidros para veículos; para-brisas; travões para veículos; tampões para reservatórios de combustível de veículos; buzinas para veículos;
caixas de velocidade para veículos terrestres; cárteres para componentes de
veículos terrestres, sem ser para motores; mecanismos de transmissão para
veículos terrestres; rodas para automóveis; jantes para veículos; jantes de
rodas para veículos; pneus para jantes de veículos; pneus [pneumáticos];
invólucros para pneus; pneus para automóveis; câmaras-de-ar para pneumáticos; tetos de abrir para automóveis; capotas para veículos descapotáveis;
capotas de lona para veículos; tejadilhos para veículos terrestres; palas de sol
para automóveis; cinzeiros para automóveis; porta-copos para automóveis;
painéis de instrumentos para automóveis; capas ajustáveis para tabliers de
automóveis; gavetas para tabliers de automóveis; portas para tabliers de
automóveis; (…)

CLASSE 36: Gestão predial, gestão de propriedade; arrendamento de edifícios; aluguer de edifícios; arrendamentos de imóveis; gestão imobiliária;
serviços de gestão imobiliária relacionados com complexos de edifícios;
Gestão imobiliária relacionada com edifícios residenciais; serviços de agência
imobiliária para venda e locação de imóveis; fornecimento de alojamento
para habitação; agência de habitação; Fornecimento de informações relacionados com a venda e aluguer de edifícios; corretagem imobiliária, consultoria
imobiliária; serviços de gestão financeira relacionados com edifícios.
porta-luvas para automóveis; caixas portaobjetospara automóveis; coberturas
para bagageiras de automóveis; rodas livres para veículos terrestres; limpa
para-brisas; isqueiros para automóveis; remendos adesivos em borracha para
a reparação de câmaras-de-ar; estojos para a reparação de câmaras-de-ar;
indicadores de direção para veículos; almofadas para assentos de veículos;
organizadores de brinquedos para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis; grampos para prender peças de automóveis à
carroçaria; porcas para jantes de veículos; veículos telecomandados, que não
brinquedos; bicicletas; peças estruturais e acessórios para bicicletas incluídos
na classe 12; triciclos; peças estruturais e acessórios para triciclos incluídos
na classe 12; velocípedes; peças estruturais e acessórios para velocípedes
incluídos na classe 12; bicicletas motorizadas; bicicletas de corrida; motociclos; ciclomotores; scooters [veículos]; trotinetes [veículos]; trotinetes não
motorizadas [veículos]; scooters não motorizadas [veículos]; correntes para
bicicletas; correntes para velocípedes; pedaleiras para bicicletas; campainhas
de bicicletas; avisadores sonoros para bicicletas; travões para bicicletas;
travões para velocípedes; cubos para rodas de bicicletas; indicadores de direção para bicicletas; guardasaias para bicicletas; guarda-saias para velocípedes; câmaras-de-ar para pneus de bicicletas; câmaras de ar para pneus de
velocípedes; engrenagens de velocípedes; guarda-lamas para velocípedes;
sistemas de alarme acústico para velocípedes; bombas de bicicletas; bombas
para pneus de velocípedes; quadros de bicicletas; quadros de velocípedes;
guiadores de bicicletas; guiadores de velocípedes; motores para bicicletas;
caixas especiais para veículos de duas rodas; aros de bicicletas; aros de velocípedes; raios para rodas de bicicletas; raios para rodas de velocípedes; pedais para bicicletas; pedais para velocípedes; selins de bicicleta; selins para
velocípedes; assentos para motociclos; apoios para bicicletas; suportes de pé
para velocípedes; pneus para bicicletas; pneus para velocípedes; pneus sem
câmara-de-ar para bicicletas; pneus sem câmara-de-ar para velocípedes;
rodas para bicicletas; rodas para velocípedes; atrelados para bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; alforges para motociclos; coberturas de selins
para bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cestos adaptados para
bicicletas; cestos adaptados para velocípedes; bagageiras para velocípedes;
coberturas para correntes de bicicletas; barras de suporte de bicicletas para
veículos; capas ajustáveis para bicicletas; carrinhos de bebé; carrinhos de
criança; toldos para carrinhos de bebé; capotas para carrinhos de bebé; toldos
para carrinhos de criança; chapéus de sol para carrinhos de bebé; carrinhos
de bebé com alcofa; (…)
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coberturas para carrinhos de bebé; alcofas [partes de carrinhos de bebé]; protetores de pernas [térmicos] para carrinhos de bebé; bolsas adaptadas para carrinhos de bebé; cadeirinhas de criança; toldos para cadeirinhas de criança; protetores de pernas [térmicos] para cadeirinhas de criança; bolsas adaptadas para
cadeirinhas de criança; capotas para cadeirinhas de criança; carrinhos de compras; carros de mão [trolleys] de duas rodas; assentos de segurança para crianças, para veículos; cintos de segurança para assentos de veículos; cadeiras de segurança para animais de estimação para uso em veículos;retentores de crianças para assentos de veículos;airbags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; dispositivos antirroubo para veículos; arnês de segurança para
assentos de veículos; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; trenós de pé; trenós [veículos];veículos elétricos; camionetas; camiões; furgonetas
[carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais]; veículos todo-o-terreno; motos-quatro; karts; autocarros; carros laterais [sidecars]; caravanas; veículos
aquáticos; motos aquáticas; bicicletas aquáticas; canoas; pagaias para canoas; barcos de borracha; escaleres;barcos; navios; iates; reboques [veículos]; transportadores de pessoas com duas rodas; motos de neve; aeronaves; para-quedas; carros de golfe; buggies de golfe [veículos]; trolleys e carrinhos por tração
humana; drones civis; drones militares; skateselétricos [hoverboards], sendo veículos; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água.
Classe 25: Casacos [vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; blusões; casacos de malha; pulôveres; camisas; t-shirts; poios;
blusas; sweatshirts; camisolas de lã; camisolas de malha; camisolas [vestuário]; calças; calções; bermudas; calças de ganga; saias; macacões de trabalho;
fatos de treino; fatos para automobilistas de corrida sem fins de proteção; fatos completos; vestidos; tops (camisolas de alças); suportes para vestuário
[suspensórios]; punhos de camisa; aventais [vestuário]; combinações [vestuário]; vestuário para ginástica; cintos para dinheiro [vestuário]; vestuário para
motoristas; roupa de esqui; peles [vestuário]; lenços de bolso; coletes acolchoados; casacos com ou sem mangas; casacos aviador; casacos reversíveis; casacos para a chuva; blusões de couro; casacos acolchoados; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos acolchoados [vestuário];
casacos de penas; casacos de desporto; coletes; casacos impermeáveis com capuz; guarda-pós (batas); casacos impermeáveis; anoraques; camisas informais;
calças de desporto; camisolas desportivas; macacões; calças de fato de treino; calças de fato; fatos de treino; fatos para desporto; camisolas sem mangas para
desporto; suspensórios; punhos [vestuário]; batas; maillots; perneiras [aquecedores de pernas]; leggings [calças]; xailes; faixas para vestuário; bolsos para
vestuário; colarinhos [vestuário]; cintas; peças de vestuário prontoa-vestir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de
golfe, sem ser luvas; fatos de esqui; fatos para a neve; coletes térmicos; aquecedores de joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; faixas para absorver a transpiração; camisolas sem mangas; fatos-macaco; camisolas [lingerie]; casulas; peitilhos de camisa; conjuntos de blusa e casaco; blazers; parkas; capas; polainas; calções pelo joelho; colarinhos destacáveis; almofadas absorventes para axilas; vestidos clássicos; presilhas para calças; mantilhas; capotes; romeiras;
peliças; jardineiras; túnicas; maillots de corpo inteiro; roupa de praia; fatos de banho; fatos de natação; calções de banho; biquínis; roupões de banho; toucas
de banho; roupa de banho; calções de banho para homem; roupa interior; pijamas; robes; camisolas de dormir; cuecas; camisas interiores; ceroulas
[vestuário]; boxers [vestuário]; combinações [roupa interior]; cuecas de senhora; tangas; camisolas interiores; corpetes [lingerie]; espartilhos [roupa interior]; corpetes; bodies [roupa interior]; soutiens; saiotes; jarreteiras; roupa interior absorvente de transpiração; suspensórios para meias; ligas de meias; vestuário para criança; roupa de bebé; babetes, sem ser em papel; roupa de dormir para bebés; fatos de dormir almofadados para bebés; fatos de dormir com
penas para bebés; bodies para bebés; partes de baixo para bebés; babetes de plástico para bebés; camisas de noite [baby doll]; babetes para bebés não de
papel; babetes de pano para crianças; babetes em tecido para crianças e bebés; babetes de pano para adultos; jardineiras para bebés; cuecas-fralda para bebés
[vestuário]; fatos de treino para crianças; macacões de tipo corrida para bebés; macacões para bebés; macacões para crianças; macacões de corpo inteiro;
enxovais [vestuário]; peúgas; meias; collants; artigos de malha;sapatos; sapatos de desporto; botas de esqui; calçado para a prática de snowboard; botas de
snowboard; botas para usar depois de esquiar; malas adaptadas para botas de esqui; calçado para desporto; calçado para ginástica; sapatos de treino; sapatos
de corrida; calçado de praia; sapatilhas (ténis); ténis para basquetebol; chuteiras; pantufas; sandálias tipo mules; sandálias; botas; botas para desporto; botas
para a chuva; botas para a neve; botas de equitação; calçado para golfe; chinelos; socas; sandálias de banho; chinelos de banho; calçado para criança; perneiras; aquecedores de pés, não aquecidos eletricamente; galochas; protetores de calçado; solas para calçado; gáspeas para calçado; acessórios em metal para
calçado; solas interiores; biqueiras para calçado; calcanheiras para calçado; tacões para calçado; antiderrapantes para calçado; viras para calçado; tiras para
sapatos; palmilhas para fins não ortopédicos; pontas [partes de calçado]; linguetas ou correias para sapatos e botas; artigos de vestuário para pôr ao pescoço;
echarpes; bandanas [lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; plastrões; laços para o pescoço; cachecóis; estolas em pele; luvas
[vestuário]; luvas para condução; luvas de esqui; aquecedores de mãos [vestuário]; mitenes; cintos [vestuário]; artigos para a cabeça; bonés [chapelaria];
bonés [chapelaria] com um dispositivo de áudio; bonés [chapelaria] com fibras óticas; bonés de basebol; chapéus; chapéus com um dispositivo de áudio;
chapéus com fibras óticas; chapéus pequenos; boinas; boinas com um dispositivo de áudio; boinas com fibras óticas; capuzes [vestuário]; viseiras
[chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; palas de boné; forros de capacete [chapelaria]; passa-montanhas [chapelaria]; fitas para cabeça [vestuário];
aquecedores de orelhas [vestuário]; turbantes; toucas para duche; máscaras para dormir; vestuário, calçado, chapelaria.
Marca nº 00003870/2018/ME/MP
Classes 12 e 25
Requerente FERRARI S.P.A.
País de Origem Itália
Residência Via Emilia Est, 1163, Modena, Itália
Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 01-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 12: Automóveis; viaturas [carros]; carros motorizados; carros de corrida; carros de desporto; peças estruturais de automóveis, carros de corrida,
carros de desporto, veículos, veículos terrestres; peças de substituição e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos
terrestres; assentos para veículos; assentos desportivos para automóveis; coberturas para assentos de veículos; coberturas para veículos; capas para volantes
de veículos; estofos para veículos; estores para-sol concebidos para automóveis; porta-esquis para automóveis; suportes de bagagem para veículos; apoios
de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de veículos; volantes para veículos; carroçarias para veículos; chassis de veículos; capotas para veículos; para-choques de veículos; motores de veículos para utilização em terra; capots para motores de veículos; motores para veículos terrestres;
motores elétricos para veículos terrestres; máquinas motoras para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos retrovisores; vidros para veículos; para-brisas;
travões para veículos; tampões para reservatórios de combustível de veículos; buzinas para veículos; caixas de velocidade para veículos terrestres; cárteres
para componentes de veículos terrestres, sem ser para motores; mecanismos de transmissão para veículos terrestres; rodas para automóveis; jantes para
veículos; jantes de rodas para veículos; pneus para jantes de veículos; pneus [pneumáticos]; invólucros para pneus; pneus para automóveis; câmaras-de-ar
para pneumáticos; tetos de abrir para automóveis; capotas para veículos descapotáveis; capotas de lona para veículos; tejadilhos para veículos terrestres;
palas de sol para automóveis; cinzeiros para automóveis; porta-copos para automóveis; painéis de instrumentos para automóveis; capas ajustáveis para
tabliers de automóveis; gavetas para tabliers de automóveis; portas paratabliers de automóveis; porta-luvas para automóveis; caixas portaobjetospara automóveis; coberturas para bagageiras de automóveis; rodas livres para veículos terrestres; limpa para-brisas; isqueiros para automóveis; remendos adesivos
em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; estojos para a reparação de câmaras-de-ar; indicadores de direção para veículos; almofadas para assentos
de veículos; organizadores de brinquedos para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis; grampos para prender peças de automóveis à carroçaria; porcas para jantes de veículos; veículos telecomandados, que não brinquedos; bicicletas; peças estruturais e acessórios para bicicletas
incluídos na classe 12; triciclos; peças estruturais e acessórios para triciclos incluídos na classe 12; velocípedes; peças estruturais e acessórios para velocípedes incluídos na classe 12; bicicletas motorizadas; bicicletas de corrida; motociclos; ciclomotores; scooters [veículos]; trotinetes [veículos]; trotinetes não
motorizadas [veículos]; scooters não motorizadas [veículos]; correntes para bicicletas; correntes para velocípedes; pedaleiras para bicicletas; campainhas de
bicicletas; avisadores sonoros para bicicletas; travões para bicicletas; travões para velocípedes; cubos para rodas de bicicletas; indicadores de direção para
bicicletas; guardasaias para bicicletas; guarda-saias para velocípedes; câmaras-de-ar para pneus de bicicletas; câmaras de ar para pneus de velocípedes;
engrenagens de velocípedes; guarda-lamas para velocípedes; sistemas de alarme acústico para velocípedes; bombas de bicicletas; bombas para pneus de
velocípedes; quadros de bicicletas; quadros de velocípedes; guiadores de bicicletas; guiadores de velocípedes; motores para bicicletas; caixas especiais (…)
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para veículos de duas rodas; aros de bicicletas; aros de velocípedes; raios para rodas de bicicletas; raios para rodas de velocípedes; pedais para bicicletas;
pedais para velocípedes; selins de bicicleta; selins para velocípedes; assentos para motociclos; apoios para bicicletas; suportes de pé para velocípedes; pneus
para bicicletas; pneus para velocípedes; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; pneus sem câmara-de-ar para velocípedes; rodas para bicicletas; rodas para
velocípedes; atrelados para bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; alforges para motociclos; coberturas de selins para bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cestos adaptados para bicicletas; cestos adaptados para velocípedes; bagageiras para velocípedes; coberturas para correntes de bicicletas; barras de suporte de bicicletas para veículos; capas ajustáveis para bicicletas; carrinhos de bebé; carrinhos de criança; toldos para carrinhos de bebé;
capotas para carrinhos de bebé; toldos para carrinhos de criança; chapéus de sol para carrinhos de bebé; carrinhos de bebé com alcofa; coberturas para carrinhos de bebé; alcofas [partes de carrinhos de bebé]; protetores de pernas [térmicos] para carrinhos de bebé; bolsas adaptadas para carrinhos de bebé; cadeirinhas de criança; toldos para cadeirinhas de criança; protetores de pernas [térmicos] para cadeirinhas de criança; bolsas adaptadas para cadeirinhas de criança;
capotas para cadeirinhas de criança; carrinhos de compras; carros de mão [trolleys] de duas rodas; assentos de segurança para crianças, para veículos; cintos
de segurança para assentos de veículos; cadeiras de segurança para animais de estimação para uso em veículos; retentores de crianças para assentos de veículos; airbags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; dispositivos antirroubo para veículos; arnês de segurança para assentos de veículos;
dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; trenós de pé; trenós [veículos];veículos elétricos; camionetas; camiões; furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais]; veículos todo-o-terreno; motos-quatro; karts; autocarros; carros laterais [sidecars]; caravanas; veículos aquáticos; motos
aquáticas; bicicletas aquáticas; canoas; pagaias para canoas; barcos de borracha; escaleres;barcos; navios; iates; reboques [veículos]; transportadores de
pessoas com duas rodas; motos de neve; aeronaves; para-quedas; carros de golfe; buggies de golfe [veículos]; trolleys e carrinhos por tração humana; drones
civis; drones militares; skateselétricos [hoverboards], sendo veículos; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. Classe 25: Casacos
[vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; blusões; casacos de malha; pulôveres; camisas; t-shirts; polos; blusas; sweatshirts;
camisolas de lã; camisolas de malha; camisolas [vestuário]; calças; calções; bermudas; calças de ganga; saias; macacões de trabalho; fatos de treino; fatos
para automobilistas de corrida sem fins de proteção; fatos completos; vestidos; tops (camisolas de alças); suportes para vestuário [suspensórios]; punhos de
camisa; aventais [vestuário]; combinações [vestuário]; vestuário para ginástica; cintos para dinheiro [vestuário]; vestuário para motoristas; roupa de esqui;
peles [vestuário]; lenços de bolso; coletes acolchoados; casacos com ou sem mangas; casacos aviador; casacos reversíveis; casacos para a chuva; blusões de
couro; casacos acolchoados; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos acolchoados [vestuário]; casacos de penas; casacos de
desporto; coletes; casacos impermeáveis com capuz; guarda-pós (batas); casacos impermeáveis; anoraques; camisas informais; calças de desporto; camisolas
desportivas; macacões; calças de fato de treino; calças de fato; fatos de treino; fatos para desporto; camisolas sem mangas para desporto; suspensórios; punhos [vestuário]; batas; maillots; perneiras [aquecedores de pernas]; leggings [calças]; xailes; faixas para vestuário; bolsos para vestuário; colarinhos
[vestuário]; cintas; peças de vestuário prontoa-vestir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de golfe, sem ser luvas;
fatos de esqui; fatos para a neve; coletes térmicos; aquecedores de joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; faixas para absorver a transpiração; camisolas sem
mangas; fatos-macaco; camisolas [lingerie]; casulas; peitilhos de camisa; conjuntos de blusa e casaco; blazers; parkas; capas; polainas; calções pelo joelho;
colarinhos destacáveis; almofadas absorventes para axilas; vestidos clássicos; presilhas para calças; mantilhas; capotes; romeiras; peliças; jardineiras; túnicas; maillots de corpo inteiro; roupa de praia; fatos de banho; fatos de natação; calções de banho; biquínis; roupões de banho; toucas de banho; roupa de
banho; calções de banho para homem; roupa interior; pijamas; robes; camisolas de dormir; cuecas; camisas interiores; ceroulas [vestuário]; boxers
[vestuário]; combinações [roupa interior]; cuecas de senhora; tangas; camisolas interiores; corpetes [lingerie]; espartilhos [roupa interior]; corpetes; bodies
[roupa interior]; soutiens; saiotes; jarreteiras; roupa interior absorvente de transpiração; suspensórios para meias; ligas de meias; vestuário para criança;
roupa de bebé; babetes, sem ser em papel; roupa de dormir para bebés; fatos de dormir almofadados para bebés; fatos de dormir com penas para bebés; bodies para bebés; partes de baixo para bebés; babetes de plástico para bebés; camisas de noite [baby doll]; babetes para bebés não de papel; babetes de pano
para crianças; babetes em tecido para crianças e bebés; babetes de pano para adultos; jardineiras para bebés; cuecas-fralda para bebés [vestuário]; fatos de
treino para crianças; macacões de tipo corrida para bebés; macacões para bebés; macacões para crianças; macacões de corpo inteiro; enxovais [vestuário];
peúgas; meias; collants; artigos de malha;sapatos; sapatos de desporto; botas de esqui; calçado para a prática de snowboard; botas de snowboard; botas para
usar depois de esquiar; malas adaptadas para botas de esqui; calçado para desporto; calçado para ginástica; sapatos de treino; sapatos de corrida; calçado de
praia; sapatilhas (ténis); ténis para basquetebol; chuteiras; pantufas; sandálias tipo mules; sandálias; botas; botas para desporto; botas para a chuva; botas
para a neve; botas de equitação; calçado para golfe; chinelos; socas; sandálias de banho; chinelos de banho; calçado para criança; perneiras; aquecedores de
pés, não aquecidos eletricamente; galochas; protetores de calçado; solas para calçado; gáspeas para calçado; acessórios em metal para calçado; solas interiores; biqueiras para calçado; calcanheiras para calçado; tacões para calçado; antiderrapantes para calçado; viras para calçado; tiras para sapatos; palmilhas
para fins não ortopédicos; pontas [partes de calçado]; linguetas ou correias para sapatos e botas; artigos de vestuário para pôr ao pescoço; echarpes; bandanas
[lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; plastrões; laços para o pescoço; cachecóis; estolas em pele; luvas [vestuário]; luvas para
condução; luvas de esqui; aquecedores de mãos [vestuário]; mitenes; cintos [vestuário]; artigos para a cabeça; bonés [chapelaria]; bonés [chapelaria] com
um dispositivo de áudio; bonés [chapelaria] com fibras óticas; bonés de basebol; chapéus; chapéus com um dispositivo de áudio; chapéus com fibras óticas;
chapéus pequenos; boinas; boinas com um dispositivo de áudio; boinas com fibras óticas; capuzes [vestuário]; viseiras [chapelaria]; viseiras para o sol
[chapelaria]; palas de boné; forros de capacete [chapelaria]; passa-montanhas [chapelaria]; fitas para cabeça [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário];
turbantes; toucas para duche; máscaras para dormir; vestuário, calçado, chapelaria.

BIO-OIL
Marca nº 00003871/2018/ME/MP
Classes 03
Requerente GENEVA LABORATORIES LIMITED
País de Origem ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS

Marca nº 00003872/2018/ME/MP
Classes 12,25

Residência Palm Grove House, P O Box 438, Road Town, Tortola
- Ilhas Virgens Britânica

Requerente FERRARI S.P.A.

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 04-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem ITÁLIA

Residência Via Emilia Est, 1163, Modena, Itália
CLASSE 03: Artigos de higiene pessoal; preparações para higiene oral;
Atividade Comercial e industrial
perfumaria e fragrâncias; produtos +ara limpeza corporal e produtos de beleza; maquiagem; sabonetes e géis; produtos para banho; desodorizante e antiData do pedido 01-10-2018
transpirantes; produtos para os cuidados da pele e das unhas; preparações e
tratamentos capilares; remoção de pêlos e preparações para barbear; óleos Produtos/Serviços Abaixo Listado
essenciais e extractos aromáticos; protector solar; bálsamo labial.

Classe 12: Automóveis; viaturas [carros]; carros motorizados; carros de corrida; carros de desporto; peças estruturais de automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos terrestres; peças de substituição e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos
terrestres; assentos para veículos; assentos desportivos para automóveis; coberturas para assentos de veículos; coberturas para veículos; (…)
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capas para volantes de veículos; estofos para veículos; estores para-solconcebidos para automóveis; porta-esquis para automóveis; suportes de bagagem
para veículos; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de veículos; volantes para veículos; carroçarias para veículos;
chassis de veículos; capotas para veículos; para-choques de veículos; motores de veículos para utilização em terra; capots para motores de veículos; motores para veículos terrestres; motores elétricos para veículos terrestres; máquinas motoras para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos retrovisores; vidros para veículos; para-brisas; travões para veículos; tampões para reservatórios de combustível de veículos; buzinas para veículos; caixas de velocidade
para veículos terrestres; cárteres para componentes de veículos terrestres, sem ser para motores; mecanismos de transmissão para veículos terrestres; rodas
para automóveis; jantes para veículos; jantes de rodas para veículos; pneus para jantes de veículos; pneus [pneumáticos]; invólucros para pneus; pneus para
automóveis; câmaras-de-ar para pneumáticos; tetos de abrir para automóveis; capotas para veículos descapotáveis; capotas de lona para veículos; tejadilhos
para veículos terrestres; palas de sol para automóveis; cinzeiros para automóveis; porta-copos para automóveis; painéis de instrumentos para automóveis;
capas ajustáveis para tabliers de automóveis; gavetas para tabliers de automóveis; portas paratabliers de automóveis; porta-luvas para automóveis; caixas
porta-objetospara automóveis; coberturas para bagageiras de automóveis; rodas livres para veículos terrestres; limpa para-brisas; isqueiros para automóveis;
remendos adesivos em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; estojos para a reparação de câmaras-de-ar; indicadores de direção para veículos; almofadas para assentos de veículos; organizadores de brinquedos para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis; grampos para prender peças de automóveis à carroçaria; porcas para jantes de veículos; veículos telecomandados, que não brinquedos; bicicletas; peças estruturais e acessórios para bicicletas incluídos na classe 12; triciclos; peças estruturais e acessórios para triciclos incluídos na classe 12; velocípedes; peças estruturais e acessórios para velocípedes incluídos na classe 12; bicicletas motorizadas; bicicletas de corrida; motociclos; ciclomotores; scooters [veículos]; trotinetes
[veículos]; trotinetes não motorizadas [veículos]; scooters não motorizadas [veículos]; correntes para bicicletas; correntes para velocípedes; pedaleiras para
bicicletas; campainhas de bicicletas; avisadores sonoros para bicicletas; travões para bicicletas; travões para velocípedes; cubos para rodas de bicicletas;
indicadores de direção para bicicletas; guarda-saias para bicicletas; guarda-saias para velocípedes; câmaras-de-ar para pneus de bicicletas; câmaras de ar
para pneus de velocípedes; engrenagens de velocípedes; guarda-lamas para velocípedes; sistemas de alarme acústico para velocípedes; bombas de bicicletas; bombas para pneus de velocípedes; quadros de bicicletas; quadros de velocípedes; guiadores de bicicletas; guiadores de velocípedes; motores para
bicicletas; caixas especiais para veículos de duas rodas; aros de bicicletas; aros de velocípedes; raios para rodas de bicicletas; raios para rodas de velocípedes; pedais para bicicletas; pedais para velocípedes; selins de bicicleta; selins para velocípedes; assentos para motociclos; apoios para bicicletas; suportes
de pé para velocípedes; pneus para bicicletas; pneus para velocípedes; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; pneus sem câmara-de-ar para velocípedes;
rodas para bicicletas; rodas para velocípedes; atrelados para bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; alforges para motociclos; coberturas de selins
para bicicletas; coberturas de assentos para motociclos; cestos adaptados para bicicletas; cestos adaptados para velocípedes; bagageiras para velocípedes;
coberturas para correntes de bicicletas; barras de suporte de bicicletas para veículos; capas ajustáveis para bicicletas.carrinhos de bebé; carrinhos de criança; toldos para carrinhos de bebé; capotas para carrinhos de bebé; toldos para carrinhos de criança; chapéus de sol para carrinhos de bebé; carrinhos de bebé
com alcofa; coberturas para carrinhos de bebé; alcofas [partes de carrinhos de bebé]; protetores de pernas [térmicos] para carrinhos de bebé; bolsas adaptadas para carrinhos de bebé; cadeirinhas de criança; toldos para cadeirinhas de criança; protetores de pernas [térmicos] para cadeirinhas de criança; bolsas
adaptadas para cadeirinhas de criança; capotas para cadeirinhas de criança; carrinhos de compras; carros de mão [trolleys] de duas rodas; assentos de segurança para crianças, para veículos; cintos de segurança para assentos de veículos; cadeiras de segurança para animais de estimação para uso em veículos;retentores de crianças para assentos de veículos;airbags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; dispositivos antirroubo para veículos;
arnês de segurança para assentos de veículos; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; trenós de pé; trenós [veículos];veículos elétricos; camionetas; camiões; furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais]; veículos todo-o-terreno; motos-quatro; karts; autocarros; carros laterais
[sidecars]; caravanas; veículos aquáticos; motos aquáticas; bicicletas aquáticas; canoas; pagaias para canoas; barcos de borracha; escaleres;barcos; navios;
iates; reboques [veículos]; transportadores de pessoas com duas rodas; motos de neve; aeronaves; para-quedas; carros de golfe; buggies de golfe [veículos];
trolleys e carrinhos por tração humana; drones civis; drones militares; skateselétricos [hoverboards], sendo veículos; veículos; aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água; Classe 25: Casacos [vestuário]; casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; blusões; casacos de malha; pulôveres;
camisas; t-shirts; poios; blusas; sweatshirts; camisolas de lã; camisolas de malha; camisolas [vestuário]; calças; calções; bermudas; calças de ganga; saias;
macacões de trabalho; fatos de treino; fatos para automobilistas de corrida sem fins de proteção; fatos completos; vestidos; tops (camisolas de alças); suportes para vestuário [suspensórios]; punhos de camisa; aventais [vestuário]; combinações [vestuário]; vestuário para ginástica; cintos para dinheiro
[vestuário]; vestuário para motoristas; roupa de esqui; peles [vestuário]; lenços de bolso; coletes acolchoados; casacos com ou sem mangas; casacos aviador; casacos reversíveis; casacos para a chuva; blusões de couro; casacos acolchoados; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas;
casacos acolchoados [vestuário]; casacos de penas; casacos de desporto; coletes; casacos impermeáveis com capuz; guarda-pós (batas); casacos impermeáveis; anoraques; camisas informais; calças de desporto; camisolas desportivas; macacões; calças de fato de treino; calças de fato; fatos de treino; fatos para
desporto; camisolas sem mangas para desporto; suspensórios; punhos [vestuário]; batas; maillots; perneiras [aquecedores de pernas]; leggings [calças];
xailes; faixas para vestuário; bolsos para vestuário; colarinhos [vestuário]; cintas; peças de vestuário pronto-a-vestir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de golfe, sem ser luvas; fatos de esqui; fatos para a neve; coletes térmicos; aquecedores de joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; faixas para absorver a transpiração; camisolas sem mangas; fatos-macaco; camisolas [lingerie]; casulas; peitilhos de camisa; conjuntos de
blusa e casaco; blazers; parkas; capas; polainas; calções pelo joelho; colarinhos destacáveis; almofadas absorventes para axilas; vestidos clássicos; presilhas
para calças; mantilhas; capotes; romeiras; peliças; jardineiras; túnicas; maillots de corpo inteiro; roupa de praia; fatos de banho; fatos de natação; calções de
banho; biquínis; roupões de banho; toucas de banho; roupa de banho; calções de banho para homem; roupa interior; pijamas; robes; camisolas de dormir;
cuecas; camisas interiores; ceroulas [vestuário]; boxers [vestuário]; combinações [roupa interior]; cuecas de senhora; tangas; camisolas interiores; corpetes
[lingerie]; espartilhos [roupa interior]; corpetes; bodies [roupa interior]; soutiens; saiotes; jarreteiras; roupa interior absorvente de transpiração; suspensórios para meias; ligas de meias; vestuário para criança; roupa de bebé; babetes, sem ser em papel; roupa de dormir para bebés; fatos de dormir almofadados
para bebés; fatos de dormir com penas para bebés; bodies para bebés; partes de baixo para bebés; babetes de plástico para bebés; camisas de noite [baby
doll]; babetes para bebés não de papel; babetes de pano para crianças; babetes em tecido para crianças e bebés; babetes de pano para adultos; jardineiras
para bebés; cuecas-fralda para bebés [vestuário]; fatos de treino para crianças; macacões de tipo corrida para bebés; macacões para bebés; macacões para
crianças; macacões de corpo inteiro; enxovais [vestuário]; peúgas; meias; collants; artigos de malha;sapatos; sapatos de desporto; botas de esqui; calçado
para a prática de snowboard; botas de snowboard; botas para usar depois de esquiar; malas adaptadas para botas de esqui; calçado para desporto; calçado
para ginástica; sapatos de treino; sapatos de corrida; calçado de praia; sapatilhas (ténis); ténis para basquetebol; chuteiras; pantufas; sandálias tipo mules;
sandálias; botas; botas para desporto; botas para a chuva; botas para a neve; botas de equitação; calçado para golfe; chinelos; socas; sandálias de banho;
chinelos de banho; calçado para criança; perneiras; aquecedores de pés, não aquecidos eletricamente; galochas; protetores de calçado; solas para calçado;
gáspeas para calçado; acessórios em metal para calçado; solas interiores; biqueiras para calçado; calcanheiras para calçado; tacões para calçado; antiderrapantes para calçado; viras para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não ortopédicos; pontas [partes de calçado]; linguetas ou correias para sapatos e botas; artigos de vestuário para pôr ao pescoço; echarpes; bandanas [lenços para pescoço]; foulards [artigos de vestuário]; gravatas; plastrões; laços
para o pescoço; cachecóis; estolas em pele; luvas [vestuário]; luvas para condução; luvas de esqui; aquecedores de mãos [vestuário]; mitenes; cintos
[vestuário]; artigos para a cabeça; bonés [chapelaria]; bonés [chapelaria] com um dispositivo de áudio; bonés [chapelaria] com fibras óticas; bonés de basebol; chapéus; chapéus com um dispositivo de áudio; chapéus com fibras óticas; chapéus pequenos; boinas; boinas com um dispositivo de áudio; boinas com
fibras óticas; capuzes [vestuário]; viseiras [chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; palas de boné; forros de capacete [chapelaria]; passa-montanhas
[chapelaria]; fitas para cabeça [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário]; turbantes; toucas para duche; máscaras para dormir; vestuário, calçado, chapelaria.
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Marca nº 00003873/2018/ME/MP
Classes 12 e 25
Requerente FERRARI S.P.A.
País de Origem ITÁLIA
Residência Via Emilia Est, 1163, Modena, Itália
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 01-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 12: Automóveis; viaturas [carros]; carros motorizados; carros de corrida; carros de desporto; peças estruturais de automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos terrestres; peças de substituição e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros de desporto, veículos, veículos
terrestres; assentos para veículos; assentos desportivos para automóveis; coberturas para assentos de veículos; coberturas para veículos; capas para volantes
de veículos; estofos para veículos; estores para-solconcebidos para automóveis; porta-esquis para automóveis; suportes de bagagem para veículos; apoios de
cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de veículos; volantes para veículos; carroçarias para veículos; chassis de veículos; capotas
para veículos; para-choques de veículos; motores de veículos para utilização em terra; capots para motores de veículos; motores para veículos terrestres;
motores elétricos para veículos terrestres; máquinas motoras para veículos terrestres; guarda-lamas; espelhos retrovisores; vidros para veículos; para-brisas;
travões para veículos; tampões para reservatórios de combustível de veículos; buzinas para veículos; caixas de velocidade para veículos terrestres; cárteres
para componentes de veículos terrestres, sem ser para motores; mecanismos de transmissão para veículos terrestres; rodas para automóveis; jantes para veículos; jantes de rodas para veículos; pneus para jantes de veículos; pneus [pneumáticos]; invólucros para pneus; pneus para automóveis; câmaras-de-ar para
pneumáticos; tetos de abrir para automóveis; capotas para veículos descapotáveis; capotas de lona para veículos; tejadilhos para veículos terrestres; palas de
sol para automóveis; cinzeiros para automóveis; porta-copos para automóveis; painéis de instrumentos para automóveis; capas ajustáveis para tabliers de
automóveis; gavetas para tabliers de automóveis; portas paratabliers de automóveis; porta-luvas para automóveis; caixas porta-objetospara automóveis;
coberturas para bagageiras de automóveis; rodas livres para veículos terrestres; limpa para-brisas; isqueiros para automóveis; remendos adesivos em borracha para a reparação de câmaras-de-ar; estojos para a reparação de câmaras-de-ar; indicadores de direção para veículos; almofadas para assentos de veículos;
organizadores de brinquedos para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis; grampos para prender peças de automóveis à carroçaria; porcas para jantes de veículos; veículos telecomandados, que não brinquedos; bicicletas; peças estruturais e acessórios para bicicletas incluídos na
classe 12; triciclos; peças estruturais e acessórios para triciclos incluídos na classe 12; velocípedes; peças estruturais e acessórios para velocípedes incluídos
na classe 12; bicicletas motorizadas; bicicletas de corrida; motociclos; ciclomotores; scooters [veículos]; trotinetes [veículos]; trotinetes não motorizadas
[veículos]; scooters não motorizadas [veículos]; correntes para bicicletas; correntes para velocípedes; pedaleiras para bicicletas; campainhas de bicicletas;
avisadores sonoros para bicicletas; travões para bicicletas; travões para velocípedes; cubos para rodas de bicicletas; indicadores de direção para bicicletas;
guarda-saias para bicicletas; guarda-saias para velocípedes; câmaras-de-ar para pneus de bicicletas; câmaras de ar para pneus de velocípedes; engrenagens de
velocípedes; guarda-lamas para velocípedes; sistemas de alarme acústico para velocípedes; bombas de bicicletas; bombas para pneus de velocípedes; quadros de bicicletas; quadros de velocípedes; guiadores de bicicletas; guiadores de velocípedes; motores para bicicletas; caixas especiais para veículos de duas
rodas; aros de bicicletas; aros de velocípedes; raios para rodas de bicicletas; raios para rodas de velocípedes; pedais para bicicletas; pedais para velocípedes;
selins de bicicleta; selins para velocípedes; assentos para motociclos; apoios para bicicletas; suportes de pé para velocípedes; pneus para bicicletas; pneus
para velocípedes; pneus sem câmara-de-ar para bicicletas; pneus sem câmara-de-ar para velocípedes; rodas para bicicletas; rodas para velocípedes; atrelados
para bicicletas; alforges adaptados para bicicletas; alforges para motociclos; coberturas de selins para bicicletas; coberturas de assentos para motociclos;
cestos adaptados para bicicletas; cestos adaptados para velocípedes; bagageiras para velocípedes; coberturas para correntes de bicicletas; barras de suporte
de bicicletas para veículos; capas ajustáveis para bicicletas; carrinhos de bebé; carrinhos de criança; toldos para carrinhos de bebé; capotas para carrinhos de
bebé; toldos para carrinhos de criança; chapéus de sol para carrinhos de bebé; carrinhos de bebé com alcofa; coberturas para carrinhos de bebé; alcofas
[partes de carrinhos de bebé]; protetores de pernas [térmicos] para carrinhos de bebé; bolsas adaptadas para carrinhos de bebé; cadeirinhas de criança; toldos
para cadeirinhas de criança; protetores de pernas [térmicos] para cadeirinhas de criança; bolsas adaptadas para cadeirinhas de criança; capotas para cadeirinhas de criança; carrinhos de compras; carros de mão [trolleys] de duas rodas; assentos de segurança para crianças, para veículos; cintos de segurança para
assentos de veículos; cadeiras de segurança para animais de estimação para uso em veículos; retentores de crianças para assentos de veículos; airbags insufláveis [dispositivos de segurança para automóveis]; dispositivos antirroubo para veículos; arnês de segurança para assentos de veículos; dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; trenós de pé; trenós [veículos]; veículos elétricos; camionetas; camiões; furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões,
veículos comerciais]; veículos todo-o-terreno; motos-quatro; karts; autocarros; carros laterais [sidecars]; caravanas; veículos aquáticos; motos aquáticas;
bicicletas aquáticas; canoas; pagaias para canoas; barcos de borracha; escaleres; barcos; navios; iates; reboques [veículos]; transportadores de pessoas com
duas rodas; motos de neve; aeronaves; para-quedas; carros de golfe; buggies de golfe [veículos]; trolleys e carrinhos por tração humana; drones civis; drones
militares; skateselétricos [hoverboards], sendo veículos; veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. Classe 25: Casacos [vestuário];
casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; blusões; casacos de malha; pulôveres; camisas; t-shirts; poios; blusas; sweatshirts; camisolas de
lã; camisolas de malha; camisolas [vestuário]; calças; calções; bermudas; calças de ganga; saias; macacões de trabalho; fatos de treino; fatos para automobilistas de corrida sem fins de proteção; fatos completos; vestidos; tops (camisolas de alças); suportes para vestuário [suspensórios]; punhos de camisa; aventais [vestuário]; combinações [vestuário]; vestuário para ginástica; cintos para dinheiro [vestuário]; vestuário para motoristas; roupa de esqui; peles
[vestuário]; lenços de bolso; coletes acolchoados; casacos com ou sem mangas; casacos aviador; casacos reversíveis; casacos para a chuva; blusões de couro;
casacos acolchoados; casacos de proteção contra condições meteorológicas extremas; casacos acolchoados [vestuário]; casacos de penas; casacos de desporto; coletes; casacos impermeáveis com capuz; guarda-pós (batas); casacos impermeáveis; anoraques; camisas informais; calças de desporto; camisolas desportivas; macacões; calças de fato de treino; calças de fato; fatos de treino; fatos para desporto; camisolas sem mangas para desporto; suspensórios; punhos
[vestuário]; batas; maillots; perneiras [aquecedores de pernas]; leggings [calças]; xailes; faixas para vestuário; bolsos para vestuário; colarinhos [vestuário];
cintas; peças de vestuário pronto-a-vestir; vestuário para a chuva; vestuário impermeável; camisas de golfe; vestuário de golfe, sem ser luvas; fatos de esqui;
fatos para a neve; coletes térmicos; aquecedores de joelhos [vestuário]; malhas [vestuário]; faixas para absorver a transpiração; camisolas sem mangas; fatos-macaco; camisolas [lingerie]; casulas; peitilhos de camisa; conjuntos de blusa e casaco; blazers; parkas; capas; polainas; calções pelo joelho; colarinhos
destacáveis; almofadas absorventes para axilas; vestidos clássicos; presilhas para calças; mantilhas; capotes; romeiras; peliças; jardineiras; túnicas; maillots
de corpo inteiro; roupa de praia; fatos de banho; fatos de natação; calções de banho; biquínis; roupões de banho; toucas de banho; roupa de banho; calções
de banho para homem; roupa interior; pijamas; robes; camisolas de dormir; cuecas; camisas interiores; ceroulas [vestuário]; boxers [vestuário]; combinações
[roupa interior]; cuecas de senhora; tangas; camisolas interiores; corpetes [lingerie]; espartilhos [roupa interior]; corpetes; bodies [roupa interior]; soutiens;
saiotes; jarreteiras; roupa interior absorvente de transpiração; suspensórios para meias; ligas de meias; vestuário para criança; roupa de bebé; babetes, sem
ser em papel; roupa de dormir para bebés; fatos de dormir almofadados para bebés; fatos de dormir com penas para bebés; bodies para bebés; partes de baixo
para bebés; babetes de plástico para bebés; camisas de noite [baby doll]; babetes para bebés não de papel; babetes de pano para crianças; babetes em tecido
para crianças e bebés; babetes de pano para adultos; jardineiras para bebés; cuecas-fralda para bebés [vestuário]; fatos de treino para crianças; macacões de
tipo corrida para bebés; macacões para bebés; macacões para crianças; macacões de corpo inteiro; enxovais [vestuário]; peúgas; meias; collants; artigos de
malha;sapatos; sapatos de desporto; botas de esqui; calçado para a prática de snowboard; botas de snowboard; botas para usar depois de esquiar; malas adaptadas para botas de esqui; calçado para desporto; calçado para ginástica; sapatos de treino; sapatos de corrida; calçado de praia; sapatilhas (ténis); ténis para
basquetebol; chuteiras; pantufas; sandálias tipo mules; sandálias; botas; botas para desporto; botas para a chuva; botas para a neve; botas de equitação; calçado para golfe; chinelos; socas; sandálias de banho; chinelos de banho; calçado para criança; perneiras; aquecedores de pés, não aquecidos eletricamente;
galochas; protetores de calçado; solas para calçado; gáspeas para calçado; acessórios em metal para calçado; solas interiores; biqueiras para calçado; calcanheiras para calçado; tacões para calçado; antiderrapantes para calçado; viras para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não ortopédicos; pontas
[partes de calçado]; linguetas ou correias para sapatos e botas; artigos de vestuário para pôr ao pescoço; echarpes; bandanas [lenços para pescoço]; foulards
[artigos de vestuário]; gravatas; plastrões; laços para o pescoço; cachecóis; estolas em pele; luvas [vestuário]; luvas para condução; luvas de esqui; aquecedores de mãos [vestuário]; mitenes; cintos [vestuário]; artigos para a cabeça; bonés [chapelaria]; bonés [chapelaria] com um dispositivo de áudio;
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bonés [chapelaria] com fibras óticas; bonés de basebol; chapéus; chapéus com um dispositivo de áudio; chapéus com fibras óticas; chapéus pequenos; boinas; boinas com um dispositivo de áudio; boinas com fibras óticas; capuzes [vestuário]; viseiras [chapelaria]; viseiras para o sol [chapelaria]; palas de boné;
forros de capacete [chapelaria]; passa-montanhas [chapelaria]; fitas para cabeça [vestuário]; aquecedores de orelhas [vestuário]; turbantes; toucas para duche; máscaras para dormir; vestuário, calçado, chapelaria.

TANTUM
Marca nº 00003874/2018/ME/MP
Classes 34

Marca nº 00003875/2018/ME/MP
Classes 05

Requerente PHILIP MORRIS PRODUCTS, S.A.

Requerente AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.
País de Origem ITÁLIA
Residência Viale Amelia, 70, Roma, 00181, Itália

País de Origem Suíça
Residência Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, Suíça
Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 27-09-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-05-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

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

CLASSE 05: Produtos para uso tópico antisépticos, anti-inflamatórios e antiedema. Preparações farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou
veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos e
animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes
e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de
animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

Reivindicação prioridade: Número:74897/2018 Data: 20-06-2018 País: Suíça

Marca nº 00003877/2018/MN/MS
Classes 41

Requerente Cátia Helene Brandão Lush Sequeira
País de Origem Cabo Verde
Residência Fazenda, Cidade da Praia

Marca nº 00003876/2018/ME/MP
Classes 03

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05-10-2018
Produtos/Serviços Classe 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais

Requerente GENEVA LABORATORIES LIMITED
País de Origem Ilhas Virgens Britânicas
Residência Palm Grove House, P O Box 438, Road Town, Tortola
- Ilhas Virgens Britânicas

Reivindicação cores: Castanho e Azul

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 04-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 03: Artigos de higiene pessoal; preparações para higiene oral; perfumaria e fragrâncias; produtos para limpeza corporal e produtos de beleza;
maquiagem; sabonetes e géis; produtos para banho; desodorizante e antitranspirantes; produtos para os cuidados da pele e das unhas; preparações e
tratamentos capilares; remoção de pêlos e preparações para barbear; óleos
essenciais e extractos aromáticos; protector solar; bálsamo labial.

DELIPUS
Marca nº 00003881/2018/ME/MP
Classes 03

Requerente MERCADONA, S.A.
País de Origem ESPANHA
Residência Calle Valencia Nº.5, Tavernes Blanques, 46016 Valencia, Espanha

HORTENSIA H
Marca nº 00003880/2018/ME/MP
Classes 03

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 15-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente MERCADONA, S.A.
País de Origem ESPANHA
Residência Calle Valencia Nº.5, Tavernes Blanques, 46016 Valencia, Espanha

CLASSE 03:Preparações para branquear e outras substâncias para lavagem;
preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medicados, loções capilares não medicadas; dentífricos não medicados.

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 15-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 03: Preparações para branquear e outras substâncias para lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões não medicados;
perfumaria, óleos essenciais, cosméticos não medicados, loções capilares não medicadas; dentífricos não medicados.
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Marca nº 00003884/2018/ME/MP&S
Classes 09, 35
Requerente GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
País de Origem CHINA
Residência No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan,
Guangdong, China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 9: Computadores em forma de tablet; cartões de circuitos integrados [smart cards]; software de jogos; aplicações de software informático descarregáveis; software para salvar e transferir dados; óculos inteligentes; relógios inteligentes; aparelhos inteligentes de usar no corpo; monitores [programas informáticos]; hologramas; equipamento de deteção de rostos; aparelhos para a fototelegrafia; medidores; indicadores eletrónicos luminosos; telefones celulares;
smartphones; aparelhos de navegação por satélite; correias para telefones móveis; coberturas para smartphones; capas para smartphones; películas protetoras
adaptadas para ecrãs de smartphones; aparelhos de comunicação para redes; altifalantes; câmaras de vídeo; auriculares; auriculares Bluetooth; leitores de
DVD; câmaras fotográficas; selfie sticks [monopés de uso manual]; aparelhos de medição; instrumentos e aparelhos óticos; cabos elétricos; tomadas de
corrente; circuitos integrados; dispositivos de extinção de fogo; aparelhos e instalações para a produção de raios-x, não sendo para uso médico; capacetes de
proteção para desporto; alarmes; óculos [ótica]; carregadores de baterias; baterias elétricas; desenhos animados. Classe 35: Publicidade; serviços de agências
de publicidade; aluguer de espaços publicitários; publicidade on- line numa rede informática; aluguer de tempo para publicidade nos meios de comunicação;
apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços publicitários através de ppc (pay-per-click); serviços de planeamento para publicidade; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; fornecimento de informações comerciais através de um website;
disponibilização de um espaço de mercado on-line para compradores e vendedores de produtos e serviços; promoção de vendas [para terceiros]; serviços de
agências de emprego; atualização e manutenção de dados em bases de dados informáticas; otimização de motores de busca para promoção de vendas; otimização de tráfego de websites; contabilidade; angariação de patrocínios; serviços de venda a retalho ou a grosso de preparações farmacêuticas, veterinárias e
higiénicas e provisões médicas.

COMPY
Marca nº 00003886/2018/ME/MP
Classes 31
Requerente MERCADONA, S.A.

Marca nº 00003885/2018/ME/MS
Classes 35 e 36

País de Origem ESPANHA

Requerente EDISON ENERGY HOLDING COMPANY

Residência Calle Valencia N°.5, Tavernes Blanques, 46016 Valencia, Espanha

País de Origem República das Maurícias
Residência IFS Court, Bank Street, TwentyEight Cybercity, Ebène
72201, República das Maurícias
Atividade Comercial
Data do pedido 10/10/2018
Produtos/Serviços Classe 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório;
Classe 36: Negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 15-10-2018
Produtos/Serviços Classe 31: Produtos de agricultura, aquacultura, horticultura e silvicultura, em bruto e não processados; grãos
e sementes em bruto ou não processados; frutos e legumes frescos, ervas frescas; plantas e flores naturais;
bulbos, plântulas e sementes para plantação; animais
vivos; alimentos e bebidas para animais; malte.

IRMÃDONA

XPANDER

Marca nº 00003887/2018/ME/MS

Marca nº 00003888/2018/ME/MP

Classes 35

Classes 12

Requerente MERCADONA, S.A.

Requerente MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA

País de Origem Espanha

País de Origem Japão

Residência Calle Valencia Nº.5, Tavernes Blanques, 46016 Valencia Espanha

Residência 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Atividade Comercial

Atividade Industrial e Comercial

Data do pedido 15-10-2018

Data do pedido 11-10-2018

Produtos/Serviços Classe 35:Publicidade; gestão dos negócios comerciais; Produtos/Serviços Classe 12 – Automóveis, suas partes e acessórios.
administração comercial; trabalhos de escritório; serviços de venda a retalho e por grosso em supermercados e
hipermercados.
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Marca nº 00003889/2018/ME/MP&S
Classes 9, 16, 35, 38 e 41
Requerente TRACE GLOBAL

TRACE

País de Origem França
Residência 73 Rue Henri Barbusse, 92110 Clichy, France
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 9 - Aparelhos para gravação, transmissão, reprodução de som ou imagens; meios de gravação magnética; discos de gravação; cassetes de vídeo;
cartões magnéticos; cartuchos de jogos de vídeo; auscultadores; aparelhos cinematográficos; câmaras; películas cinematográficas impressas; discos compactos ópticos; desenhos animados; discos compactos [áudio-vídeo]; discos, magnéticos; discos ópticos; transportadores ópticos de dados; transportadores
magnéticos de dados; películas impressas (filmes); dispositivos para edição de filmes cinematográficos; películas para gravação sonora; leitores
[equipamento de processamento de dados]; leitores de cassetes; leitores de discos compactos; leitores ópticos; software; CD-ROMs; DVDs; software para
jogos; óculos de sol; óculos desportivos; estojos para óculos; gravadores de vídeo; programas para computador [software descarregável]; programas gravados para computador; aplicações de software descarregáveis; publicações electrónicas (descarregáveis); transportadores ópticos de dados; aparelhos de
televisão; música digital descarregável; ficheiros de música descarregáveis; leitores de música digitais; leitores de música portáteis; discos laser para armazenamento de música; música digital descarregável hospedada na Internet; discos compactos incluindo música; gravações de vídeo descarregáveis incluindo música; software para processamento de ficheiros de música digital; música digital descarregável de sítios da Web hospedando MP3s; música digital
descarregável de bases de dados de computador ou da Internet; ímanes decorativos. Classe 16 - Papel; produtos impressos; material para encadernação;
fotografias; artigos de papelaria; adesivos (colas) para fins de papelaria ou domésticos; material para artistas; pincéis; artigos de escritório (excepto mobiliário); materiais didácticos [excepto aparelhos]; materiais plásticos para embalagem; caracteres de impressão; clichés de impressão; álbuns; cartões; calendários; cartazes; livros; almanaques; livros para escrever; catálogos; jornais; revistas; críticas; panfletos; publicações impressas; agendas; canetas; arquivos
(artigos de escritório); livros de notas; etiquetas auto-adesivas. Classe 35 - Pesquisa de dados em ficheiros de computador para outros; transcrição; apoio de
gestão comercial; consulta de gestão e organização comercial; informação comercial; investigações comerciais; pesquisa comercial; inquéritos comerciais;
administração comercial; gestão comercial; serviços de agência publicitária; publicidade; publicidade em linha em uma rede de computadores; relações
públicas; publicidade por correspondência postal; publicidade por rádio; publicidade por televisão; actualização de material publicitário; correspondência
publicitária; distribuição de materiais publicitários (folhetos, prospectos, material impresso, amostras); divulgação de material publicitário; divulgação de
textos publicitários; organização de exibições ou feiras para fins comerciais e publicitários; gestão de bases de dados; elaboração de informação comercial;
serviços de promoção comercial; organizar subscrições para outros a meios de informação incluindo textos e/ou sons e/ou imagens, sob a forma de publicações electrónicas ou digitais, produtos audiovisuais ou de multimédia; demonstração de mercadorias; pesquisa e desenvolvimento de novos conceitos no
campo de publicidade e comercialização para outros; gestão comercial de artistas intérpretes; publicação de textos publicitários; serviços de informação
publicitária e comercial fornecidos na Internet; informação estatística; sondagem de opiniões; agências de informação comercial, relações com a imprensa,
serviços de adidos da imprensa, serviços de comercialização; consulta sobre comunicação; comercialização interactiva; serviços de distribuidor em linha no
campo de obras musicais pré-gravadas e descarregáveis; promoção de concertos musicais; revenda em linha de música digital descarregável; serviços de
revenda em linha de música e filmes descarregáveis e pré-gravados; promoção de música de outros fornecendo carteiras em linha em um sítio em linha;
negociação de transacções comerciais para artistas; serviços de agência de talento [Administração Comercial de Artistas Intérpretes]. Classe 38 - Telecomunicações; serviços de agência de notícias; difusão de programas de rádio; difusão de programas de televisão; difusão de programas de multimédia para
uso interactivo ou não; serviços de mensagens e correspondência electrónica e telemática; transmissão de informação por meios telemáticos; fornecimento
de foros de discussão na Internet; transmissão de informação por televisão; transmissão informatizada de dados por televisão; transmissão assistida por
computador de mensagens e imagens; transmissão de informação e dados visuais ou de áudio contidos em bancos de dados; comunicações por rádio; comunicações telefónicas; transmissão assistida por computador de mensagens e imagens; serviços de telemóvel; serviço de teleconferência; acesso a pedido
a um sítio da Web de obras musicais, vídeos musicais, jogos, foros de discussão, obras de entretenimento; serviços de acesso a bases de dados de computador para referência em linha de obras musicais, clipes de vídeo, jogos, foros de discussão, obras de entretenimento; serviços de comunicação audiovisual;
fornecimento de acesso em linha a bases de dados de música; fornecimento de acesso em linha a bases de dados de entretenimento; comunicações por rede
global de computador; fornecimento de acesso a bases de dados de computador e sítios da Web de terceiros através de uma rede global de comunicação;
fornecimento de acesso e operação de foros de discussão em linha e salas de conversa virtuais; fornecimento de música digital através de transmissão electrónica; serviços de transmissão por Internet incluindo ficheiros de MP3 e vídeos musicais; radiodifusão de música; fornecimento de música digital por
meio de telecomunicações; fornecimento de acesso a sítios da Web de música digital na Internet; transmissão de mensagens breves [SMS], imagens, discurso, sons, música e texto entre dispositivos de telecomunicação portáteis; transmissão de guias para programas interactivos de televisão. Classe 41 - Entretenimento; serviços de animador; gravação de vídeo; aluguer de gravações de vídeo; produção de filmes em fita de vídeo; produção televisiva; produção
musical; clube nocturno; operação de sala de cinema; serviços de estúdio cinematográfico; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de gravações sonoras; serviços de composição musical; organização de competições (educação ou entretenimento); organização e realização de colóquios; organização e
realização de conferências; organização e realização de congressos; organização e realização de seminários; informação sobre entretenimento; entretenimento por rádio; entretenimento por televisão; produção de filmes em transportadores ópticos de dados; serviços de imagens digitais; informação relacionada com recreio; serviços de jogos fornecidos em linha (a partir de uma rede de computador); fornecimento de equipamento de karaoke; montagem de transportadores ópticos de dados; sala de música; serviços de orquestra; organização de bailes; organização de concertos; organização de competições desportivas; organização de concursos de beleza; organização de espectáculos [serviços de empresário]; organização de exibições para fins culturais ou educacionais; organização e realização de sessões de trabalho de formação; serviços fotográficos; relatórios fotográficos; planeamento de festas (entretenimento);
pós-sincronização; publicação de textos (que não textos publicitários); publicação de livros; publicação de revistas; publicação electrónica de livros e publicações periódicas em linha; micro edição; operação de publicações electrónicas em linha (não descarregáveis); redacção de argumentos; serviços de repórter; serviços de estúdio de gravação; entretenimento por meio de multimédia, áudio digital e vídeo; edição de programas de rádio e televisão; fornecimento
de música não descarregável em linha; fornecimento de música digital [não descarregável] na Internet; fornecimento de música digital (não descarregável)
a partir da Internet; fornecimento de informação no campo da música; serviços de música digital para MP3 a partir de sítios da Web [entretenimento]; selecção e elaboração de música pré-gravada para radiodifusão por outros; fornecimento de música digital [não descarregável] a partir de sítios da Web de
MP3; serviços de publicação pós-produção no campo de música, vídeos e filmes; fornecimento de informação, comentário e artigos no campo da música
através de redes de computador; direcção artística de artistas intérpretes.
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DIVINOS STARS

BOSQUE VERDE

Marca nº 00003890/2018/MN/MP
Classes 33

Marca nº 00003891/2018/ME/MP
Classes 03

Requerente Casa Rodrigu – Sociedade Unipessoal

Requerente MERCADONA, S.A.

País de Origem Cabo Verde
Residência Achada Grande Frente cidade da Praia.

País de Origem Espanha
Residência Calle Valencia N°.5, Tavernes Blanques, 46016 Valencia, Espanha

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-10-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 15-10-2018

Produtos/Serviços Classe 33: vinhos

Produtos/Serviços Classe 03: Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir,
desengordurar e raspar; sabões não medicados; perfumaria; óleos essenciais, cosméticos não medicados,
loções capilares não medicadas; dentífricos não medicados.

Marca nº 00003892/2018/ME/MP
Classes 30
Requerente VALENTE MARQUES, S.A.

Marca nº 00003893/2018/ME/MP
Classes 03

País de Origem Portugal
Residência Rua do Grémio, nº. 150, Lugar dos Adães, Ul, 3721-909
Oliveira de Azemeis, Portugal

Requerente CREMERIE COSMETICHE S.r.L.
País de Origem Itália
Residência Via A. Avogadro di Casanova 26/28, 36100 Vicenza VI
ITÁLIA

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17-10-2018
Produtos/Serviços Classe 30: Pastelarias, bolos, bolachas, cacau, pão e
gelados comestíveis

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Produtos (Classe 03): Cosméticos; preparações para limpeza corporal e
cuidados de beleza; perfumaria e fragrâncias; óleos para cosméticos; óleos
essenciais; óleos para a perfumaria; champôs; produtos para enxaguar os
cabelos [champô-amaciador]; cremes (não medicinais) para a limpeza da
pele; máscaras em creme para o corpo; cremes de dia; cremes de noite; creme para lábios; cremes para as mãos; cremes não medicinais para os pés;
cremes não medicinais para tratamento do couro cabeludo; cremes faciais
não medicinais; loções para bronzear; cremes para bronzear a pele; cremes
para bronzear a pele; cremes dermatológicos [sem ser medicinais]; cremes
de limpeza não medicinais; cremes esfoliantes; cremes hidratantes para a
pele [cosméticos]; cremes não medicinais; produtos para limpar a pele
[cosméticos]; leites corporais; bálsamo capilar; cosméticos para uso nos
cabelos; loções capilares; tintas para cabelo.

Marca nº 00003894/2018/MN/MP&S
Classes 16; 25; 35 e 43
Requerente ELISÂNGELO SEMEDO LOPES
País de Origem Cabo Verde
Residência ACHADA FÁTIMA, Pedra Badejo, Ilha de Santiago,
Cabo Verde

O Boticário

Atividade Industrial & Comercial

Marca nº 00003895/2018/ME/MP
Classes 03

Data do pedido 26-10-2018

Requerente BOTICA COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA.

Produtos/Serviços CLASSE 16: Caderno; CLASSE 25: Vestuário; Calçado; Chapelaria; CLASSE 35: Publicidade; gestão de
negócios comerciais e administração comerciais;
CLASSE 43: Serviço de restauração (alimentação).

País de Origem Brasil
Residência Avenida Dr. Rui Barbosa n° 4.110, Bairro Parque da
Fonte, São José dos Pinhais, Paraná, CEP 83.050-010 Brasil

Reivindicação de Cores: Pr eto, Ver melho e br anco

Atividade Industrial & Comercial
Data do pedido 23-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
CLASSE 03: Cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, águas de toilette, água de colónia, água de lavanda; sabonetes; sabonetes desodorizantes; sabonetes líquidos e em barra para cuidados faciais e corporais; óleos para fins de higiene; artigos de higiene não medicados; óleos cosméticos; loções e
cremes para a limpeza da pele; cosméticos corporais e de beleza; máscaras de beleza; cremes e loções hidratantes; cremes corporal e emulsões; cosméticos
para cuidados faciais e corporais; creme para pele não medicado; desodorizantes e preparações antitranspirantes para higiene pessoal; loção de limpeza da
pele; gel de banho; aditivo de óleo de banho; preparações para cuidados com cabelo; champôs para cabelo, condicionadores para o cabelo, maquiagem
[maquilhagem]; batons para os lábios; preparações para maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; lápis para uso cosmético; lixador de unhas; preparações para cuidado de unhas; removedores de esmalte [Verniz]; estojos de cosmética; pestanas postiças.
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Marca nº 00003896/2018/MN/MP
Classes 33

Marca nº 00003897/2018/MN/MS
Classes 37, 38, 41 e 42

Requerente MUNDI TRADING S.A

Requerente DIRCILINO CONCEIÇÃO GOMES

País de Origem CABO VERDE
Residência ZONA INDUSTRIAL DE ACHADA GRANDE
TRÁS, Cidade da Praia, Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde
Residência Palmarejo, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, Cabo
Verde

Atividade Comercial

Atividade Comercial
Data do pedido 06-11-2018

Data do pedido 02-11-2018

Produtos/Serviços CLASSE 37: Reparações; serviços de Instalação;
CLASSE 38: Telecomunicação; CLASSE 41: Formação; CLASSE 42: Concepção e desenvolvimento de
computadores e de programas de computadores.

Produtos/Serviços Classe 33: VINHOS.

Reivindicação de Cores: AZUL; Br anco; Cinza; Pr eto

O SEGREDO DOS DEUSES

Marca nº 00003898/2018/ME/MS
Classes 37

Marca nº 00003899/2018/MN/MS

Requerente ECOFIRMA – GESTÃO DO AMBIENTE, S.A.

Classes 41

País de Origem Portugal
Residência Avenida Imaculada Conceição, 409, Adaúfe, 4710-820
Braga, PORTUGAL

Requerente IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
País de Origem Cabo Verde
Residência Paiol do Coqueiro, Cidade da praia.

Atividade Comercial
Data do pedido 07-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial

CLASSE 37 - CONSTRUÇÃO; REPARAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, NOMEADAMENTE SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS, TAIS COMO, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
POTÁVEL, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA, FONTES ORNAMENTAIS, PISCINAS E OUTRAS ESTRUTURAS HIDRÁULICAS;
SERVIÇOS DE ESTABILIZAÇÃO DE TERRENOS POR INJEÇÃO DE
ARGAMASSA; REFORÇO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS COM
FIBRA DE CARBONO; LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESTRUTURAS
CONTRA INFESTAÇÕES BACTERIANAS, INCLUINDO DE DEPÓSITOS DE ÁGUA, CONDUTAS DE ÁGUA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA, DE DEPÓSITOS E
FILTROS DE ÁGUA, DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS COMPACTAS, DE CENTRAIS HIDROPNEUMÁTICAS E
BOMBAS
ELÉTRICAS
SUBMERSÍVEIS;
IMPLEMENTAÇÃO
(CONSTRUÇÃO) DE POÇOS ARTESIANOS E ESTRUTURAS PARA
CAPTAÇÃO DE ÁGUA.

Data do pedido 26-10-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

(Classe 41): Atividades de diversão, desportivas e culturais; Apresentações
de espetáculos audiovisuais; Demonstrações ao vivo para fins de entretenimento; Disponibilização de informação sobre entretenimento através de
televisão, banda larga, wireless e serviços online; Disponibilização de informação sobre entretenimento e atividades recreativas através da Internet;
Disponibilização de informação sobre entretenimento via eletrônica; Disponibilização de informação, comentários e artigos sobre música em redes
informáticas; Disponibilização de programas de televisão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo-on demand; Educação e Formação; Entretenimento através de filmes; Entretenimento fornecido através de televisão
por cabo; Entretenimento prestado através de redes de comunicação global;
Entretenimento prestado mediante televisão por protocolo de Internet; Entretenimento prestado mediante transmissões por televisão por fio; Exibição de
programas de entretenimento pré-gravado; Fornecimento de informações
sobre atividades culturais; Fornecimento de informações relacionadas com
filmes; Fornecimento de informações relacionadas com entretenimento online, a partir de uma base de dados informática da Internet; Fornecimento de
informações relacionadas com entretenimento; Fornecimento de informação
no domínio do entretenimento através de uma rede informática mundial;
Fornecimento de filmes e programas de televisão, não passíveis de download, via canais de televisão pagos; Fornecimento de filmes e programas de
televisão, não passíveis de download, via canais de televisão pagar para ver;
Marca nº 00003900/2018/MN/MP
Fornecimento de entretenimento vídeo através de um website; Fornecimento
Classes 30
de entretenimento on-line; Fornecimento de entretenimento através da Internet; Fornecimento de entretenimento ao vivo; Atividades culturais; ApresenRequerente Suinave de Jose Eduardo Lopes Tavares
tação de filmes; Preparação de documentários para transmissão; Preparação
País de Origem Cabo Verde
de programas noticiosos para difusão; Preparação de programas noticiosos
Residência Achada Eugénio Lima, Praia
para o cinema; Preparação de documentários para cinema; Programação de
televisão por cabo; Séries de televisão por satélite; Serviços prestados por
Atividade Industrial e Comercial
jornalistas independentes; Organização e realização de colóquios; PreparaData do pedido 29-10-2018
ção, direção e organização de workshops [formação]; Organização e realização de workshops e seminários sobre autoconsciência; Publicação multiméProdutos/Serviços Abaixo Listado
dia de material impresso; Publicação online de material multimédia; Publicação de material impresso; Publicação de material educativo; Publicação de
Classe 30: Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedâneos do textos; Publicação de textos e imagens, também em formato eletrônico, sem
café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, fins publicitários.
gelados comestíveis; mel, xarope de melaço; levedura, fermento em pó; sal,
mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar.
Reivindicação de Cores: ver melho, ver de e azul
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INVESTEC

Marca nº 00003902/2018/ME/MS
Classes 36
Requerente INVESTEC BANK LIMITED
País de Origem Africa do Sul
Residência 100 Grayston Drive, Sandown, Sandton, Gauteng 2196,
África do Sul
Atividade Comercial
Data do pedido 02-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

(Classe 36): Serviços financeiros; serviços bancários; serviços bancários via dispositivos móveis transaccionais; patrocínio financeiro; serviços de corretagem, corretagem de acções, gestão de activos; serviços de tesouraria; gestão financeira; serviços de investimentos; organização, financiamento e gestão de
investimentos, fundos mútuos e empréstimos; serviços de confiança e fiduciários; serviços de cartões de pagamento; serviços de seguros; serviços de hipotecas; serviços de poupança; home banking; disponibilização e concessão de empréstimos financeiros contra segurança; corretagem de segurança; concessão
de empréstimo financeiro contra segurança; serviços de crédito; serviços de garantia financeira; serviços imobiliários; financiamento e gestão de bens imóveis; serviços de aconselhamento, informação e consultoria em relação aos serviços acima referidos.

CANIFORS

MERRILL

Marca nº 00003903/2018/ME/MP
Classes 31

Marca nº 00003904/2018/ME/MP&S
Classes 09, 36, 42

Requerente CEBAG B.V.

Requerente BANK OF AMERICA CORPORATION

País de Origem Holanda
Residência Paardemaat 35, 7942 KA Meppel, Holanda
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 05-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina
28255 – Estados Unidos da América.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

(Classe 31): alimentos para animais, incluindo alimentos concentrados,
conservas de alimentos e alimentos enriquecidos; ração suplementar para CLASSE 09: Software para investigação financeira, informação financeira,
animais; suplementos alimentares para animais, não para uso medicinal; análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de investimentos, serviços bancários, comércio de moeda estrangeira, processabebidas para animais.
mento electrónico de transferência de fundos, ACH, cheque electrónico e
pagamentos electrónicos, transacções financeiras, transferências electrónicas
de fundos; Software descarregável para investigação financeira, informação
financeira, análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira,
gestão de investimentos, serviços bancários, comércio de moeda estrangeira,
processamento electrónico de transferência de fundos, ACH, cheque electróMarca nº 00003905/2014/ME/MP
nico e pagamentos electrónicos, transacções financeiras, transferências elecClasses 12
trónicas de fundos; Software descarregável sob a forma de uma aplicação
móvel para investigação financeira, informações financeiras, análise finanRequerente INTERNATIONAL, INC.
ceira, planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de investimentos,
serviços bancários, negociação de moeda estrangeira, fornecimento de proPaís de Origem Estados Unidos da América
cessamento electrónico de transferência electrónica de fundos, ACH, cheque
Residência 2701 Spruce Street, Quincy 62301, Illinois, United
electrónico e pagamentos electrónicos, transações financeiras, transferências
electrónicas de fundos. CLASSE 36: Investigação financeira; informação
States of America
financeira; Análise financeira; aconselhamento financeiro; planeamento
Atividade Industrial e Comercial
financeiro; consulta financeira; gestão financeira; corretagem de investimenData do pedido 12/06/2014
to; consulta de investimento; Gestão de Investimentos; aconselhamento de
Produtos/Serviços Classe 12: Pneus.
investimento; investimento em fundos mútuos; serviços bancários; serviços
de cartão de crédito e cartão de débito; negociação de valores mobiliários,
ações, câmbio, mercadoria, opções e outros produtos derivados para terceiros; planeamento financeiro para aposentadoria; informações financeiras e
serviços fornecidos on-line a partir de um banco de dados de computador ou
rede de computadores global. CLASSE 42: Programação de computadores;
consultoria de software de computador; análise de sistemas de computador;
fornecimento de software de computador online; Fornecimento de software
não-descarregável online para investigação financeira, informação financeira, análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de
investimentos, serviços bancários, comércio de moeda estrangeiras, forneciMarca nº 00003906/2018/ME/MP
mento de processamento electrónico de transferência electrónica de fundos,
Classes 25
ACH, cheque electrónico e pagamentos electrónicos, transações financeiras,
transferências electrónica de fundos; Concepção, manutenção, desenvolviRequerente Levi Strauss & Co.
mento e actualização de software para investigação financeira, informação
financeira, análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira,
País de Origem Estados Unidos da America
gestão de investimentos, serviços bancários, comércio de moeda estrangeira,
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, Califórnia 94111,
fornecimento de processamento electrónico de transferência electrónica de
United States of America
fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos ecletrónicos, transações
financeiras, transferências electrónicas de fundos.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços CLASSE 25 - Vestuário, Calçado, Chapelaria.

EXTREME FLOTATION
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SEAGRAM'S
Marca nº 00003907/2018/ME/MP
Classes 33

Marca nº 00003908/2018/ME/MP&S
Classes 9, 38 e 41

Requerente PERNOD RICARD USA, LLC

Requerente NETFLIX, INC.

País de Origem Estados Unidos da America
Residência 250 Park Avenue, 17th Floor, New York, New York
10177, United States Of America

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 100 Winchester Circle, Los Gatos, Califórnia 95032,
United States of America.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços CLASSE 33 - Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas).

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Lisatdo

CLASSE 09 - Software para streaming de conteúdos audiovisuais e multimédia por via da internet e redes globais de comunicações; software para streaming de conteúdos audiovisuais e multimédia para dispositivos eletrónicos digitais móveis; software para pesquisa, organização e recomendação de conteúdos multimédia; ferramentas de desenvolvimento de software para criação de software e aplicações móveis; software informático; programas informáticos;
aplicações de software informático descarregáveis; aplicações móveis descarregáveis; software para jogos de vídeo; software de jogos de computador; programas de jogos de vídeo interativos; cartuchos e discos para jogos de computador; programas e software de jogos eletrónicos; software de jogos eletrónicos
para telefones móveis, tablets, computadores pessoais e dispositivos eletrónicos portáteis; hardware e software de realidade virtual e aumentada; películas
cinematográficas e séries de televisão descarregáveis fornecidas por via de um serviço de transmissão de vídeo a pedido; gráficos descarregáveis com conjuntos de imagens e ícones digitais para utilização em computadores, tablets e telefones móveis; CDs e DVDs; películas cinematográficas e programas de
televisão descarregáveis; audiolivros; toques para telefones móveis e gravações de áudio descarregáveis; gravações de áudio e visuais; gravações de música;
aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som e imagens; cartões com chipe eletrónico codificados; cartões-presente codificados magneticamente; publicações eletrónicas; dispositivos para streaming de suportes digitais; gravadores de vídeo digitais; leitores de DVD e discos de vídeo de alta
definição; sistemas de cinema em casa constituídos por recetores de áudio e vídeo; leitores de discos; televisões; descodificadores de televisão; hardware e
dispositivos periféricos informáticos; tapetes de rato; apoios de pulso e braço para uso com computador; suportes adaptados para telemóveis, computadores
em forma de tablets; calculadoras; câmaras de vídeo; câmaras; câmaras digitais; rádios; unidades de memória USB amovíveis; altifalantes; correias para
telefones móveis; bolsas adaptadas para telemóveis; capas para telemóveis; teclados para tablets; capas para computadores do tipo tablet; bolsas para computadores do tipo tablet; estojos tipo carteira para computadores tipo tablets; capas e bolsas protetoras para dispositivos eletrónicos, nomeadamente computadores, computadores do tipo tablet, telefones móveis, câmaras digitais, leitores multimédia digitais, leitores de livros eletrónicos, relógios inteligentes,
consolas de jogos de vídeo e assistentes digitais pessoais; capas protetoras para ecrãs de visualização; adaptadores; auscultadores; auriculares; walkietalkies; telefones; telefones móveis; auriculares com microfone para telefones móveis; adaptadores para uso com telefones; baterias; carregadores de baterias; carregadores sem fios; relógios inteligentes; artigos de ótica; bolsas para artigos de ótica; óculos; óculos de sol; bolsas para óculos e óculos de sol; binóculos; ímanes decorativos; réguas de medição; lupas; microfones; capacetes desportivos; capacetes de ciclismo; coletes de flutuação; tubos respiradouros
para mergulho; óculos de proteção desportivos; aplicações de software informático descarregáveis. Classe 38: Transmissão de áudio e vídeo a pedido; streaming de conteúdos de áudio e vídeo; transmissão de voz, dados, imagens, sinais, mensagens e informação; difusão de conteúdos áudio e vídeo; transmissão
e distribuição de conteúdos de áudio e vídeo; serviços de transmissão de vídeo a pedido; disponibilização de fóruns online onde utilizadores podem publicar
classificações, críticas e recomendações de filmes e programas de televisão e acerca de eventos e atividades na área do entretenimento e educação. Classe
41: Serviços de entretenimento; informação sobre entretenimento; produção de filmes, que não publicidade de filmes; disponibilização de filmes e programas de televisão, não descarregáveis, por meio de serviços de vídeo a pedido; informação relacionada com entretenimento fornecida através de um sítio de
Internet; serviços de parques de diversão; serviços de entretenimento de programas de televisão e filmes nos géneros de ação aventura, animação, anime,
biografia, clássicos, comédia, crime, documentário, drama, fé, familiar, fantasia, film-noir, história, terror, internacional, musical, mistério, romance, ficção
científica, desporto, thrillers, guerra e westerns; serviços de entretenimento de realização de exibições e convenções sobre televisão e filmes e personagens
de televisão e filmes; serviços de entretenimento de desenvolvimento, criação, produção, distribuição e pós-produção de películas cinematográficas, programas e séries de televisão, eventos especiais e conteúdo de entretenimento multimédia; serviços de entretenimento de representação teatral, musical ou de
comédia; serviços de clubes de fãs; produção e distribuição de películas cinematográficas e programas de televisão; prestação de serviços de entretenimento
através de redes de comunicação globais de jogos on-line e sítios na Internet com uma grande variedade de informação de entretenimento de interesse geral
acerca de películas cinematográficas, programas e séries de televisão, vídeos musicais, extratos de filmes relacionados, fotografias e outros materiais multimédia; fornecimento de extratos de vídeo on-line não descarregáveis e outro conteúdo digital multimédia que contenha áudio, vídeo, trabalho artístico e/ou
texto de ou relacionado com uma série de televisão; fornecimento de informação de entretenimento através de um sítio de Internet; serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de computador on-line eletrónicos e de vídeo; fornecimento de utilização temporária de jogos interativos não
descarregáveis; disponibilização de informação, críticas e recomendações acerca de filmes e programas de televisão através de um sítio de Internet e serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços educacionais e de entretenimento, nomeadamente disponibilização de séries de televisão e filmes interativos
on-line.

Marca nº 00003910/2018/MN/MP
Classes 32

Marca nº 00003909/2018/ME/MP
Classes 33

Requerente TECNICIL INDÚSTRIA - S.A.

Requerente PERNOD RICARD USA, LLC

País de Origem Cabo Verde
Residência RUA DA UCCLA EDIFICIO JS, 2º PISO – 896

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 250 Park Avenue, 17th Floor, New York, New York
10177, United States of America

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Produtos/Serviços CLASSE 32 - Sumo de Fruta

Produtos/Serviços CLASSE 33 - Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas).
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Marca nº 00003911/2018/MN/MP
Classes 32

Marca nº 00003912/2018/ME/MP
Classes 25

Requerente TECNICIL INDÚSTRIA - S.A.

Requerente Levi Strauss & Co.

País de Origem Cabo Verde
Residência RUA DA UCCLA EDIFICIO JS, 2º PISO - 896 –
ASA.

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,
United States of America.

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria.

Produtos/Serviços Classe 32: sumo de fruta.

LEVI'S

MOBIS

Marca nº 00003913/2018/ME/MP
Classes 25

Marca nº 00003914/2018/ME/MP
Classes 12

Requerente Levi Strauss & Co.

Requerente HYUNDAI MOBIS CO., LTD.

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,
United States of America.

País de Origem COREIA DO SUL
Residência 203 Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul,
Republic of Korea

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria.

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 12: - Sistema de travagem antibloqueio [ABS] para automóveis; Peças estruturais para automóveis; Cabos de acelerador para automóveis; Pedais de
acelerador para automóveis; Airbags para veículos; Reservatórios de ar para automóveis; Tanques de ar para automóveis; Braços para veículos; Cinzeiros
para veículos; Conversores de binário para automóveis; Alarmes anti-roubo para veículos; Dispositivos anti-roubo para veículos; Cárter de óleo ATA para
automóveis; Corpos de válvula ATA para veículos; Eixos para veículos; Suporte de eixos para automóveis; Eixo de transmissão para automóveis; Juntas do
eixo para automóveis; Rolamentos esféricos para automóveis; Rolamentos do eixo para veículos terrestres; Rolamentos da roda para veículos terrestres;
Cintos de segurança para assentos de automóveis; Travões para automóveis; Servofreios para automóveis; Discos de travão para veículos; Tambores de
travão para veículos; Cilindros do travão para veículos; Calços de travões para veículos; Pedais de travões para veículos; Calços de travões para automóveis; Revestimento de calços de travões para automóveis; Coberturas de para-choques para automóveis; Amortecedores de para-choques para automóveis;
Proteções para para-choques de automóveis; Spoiler do para-choques para automóveis; Molduras do para-choques de automóveis; Barras suporte do parachoques para automóveis; Suportes de para-choques para automóveis; Degraus para para-choques para automóveis; Habitáculos para automóveis; Pinças de
travão para veículos; Cilindros de fixação com tampa para automóveis; Capas para automóveis [feitas à medida]; Moldura do painel central para automóveis; Quadros para chassis de automóveis; Assentos retentores de veículos para crianças; Impulsionadores de travão para automóveis; Cabos de embraiagem
para automóveis; Coberturas de embraiagem para automóveis; Discos de embraiagem para automóveis; Caixas de embraiagem para automóveis; Cilindros
principais da embraiagem para automóveis; Pedais de embraiagem para veículos terrestres; Cilindros de embraiagem para automóveis; Cilindros de acionamento da embraiagem para automóveis; Forquilhas de embraiagem para automóveis; Cilindros escravos concêntricos para automóveis; Consola central com
apoio de braço para automóveis; Embraiagem da ventoinha para veículos terrestres; Acoplamentos para veículos terrestres; Barras de tejadilho transversais
para automóveis; Coberturas da capota para automóveis; Assentos almofadados para automóveis; Travessas para veículos; Juntas de velocidade constante
para veículos; plataformas para caminhões; Suportes do diferencial para automóveis; Caixas do diferencial para automóveis; Discos e tampas de embraiagem para automóveis; Vedantes para travões de disco para automóveis; Verificador de porta para automóveis; Puxadores de portas para automóveis; Estribos de porta para automóveis; Viseiras da porta para automóveis; Barra de direção para automóveis; Insígnias para automóveis; Motores para automóveis;
Coberturas do motor para automóveis; Coxins do motor de borracha para automóveis; Panela de óleo do motor para automóveis; Cobertura do motor para
automóveis; Cobertura do pára-lamas para veículos terrestres; Cartuchos de filtro de ar para veículos terrestres; Cartuchos de filtro de óleo para veículos
terrestres; Consolas do piso para automóveis; Frisos para automóveis; Tampas para o depósito de combustível do veículo; Portas para o depósito de combustível do veículo; Emissores de combustível para o reservatório de combustível do veículo; Reservatório de combustível para veículos; Verniz para automóveis; Engrenagens para veículos terrestres; Geradores para automóveis; Gerador retificador para automóveis; Rotores do gerador para automóveis; Estator do motor para automóveis; Frisos do vidro para automóveis; Porta-luvas para veículos; Revestimento interior superior para automóveis; Apoios de cabeça para assentos de veículos; Forro isolador acústico para automóveis; Faixas para automóveis; Sensores de controle de velocidade inativo para automóveis;
Frisos interiores para automóveis; Molas de lâminas para suspensões de veículos terrestres; Alavancas para automóveis; Cabos de alavancas para automóveis; Cadeados antirroubo para utilização em volantes de automóveis; Instalações elétricas antirroubo para veículos; Guarda-lamas; Roda livre da embraiagem para automóveis; Painéis de carroçaria para veículos; Painéis de portas para veículos terrestres; Travões de mão para automóveis; Pilares para automóveis; Transportadora de plaina para veículos; Retentores para automóveis; Mecanismos de transmissão para veículos terrestres; Motores elétricos para vidros de porta para veículos terrestres; Eixos da hélice para automóveis; Geradores de impulsos para automóveis; Grelhas de radiadores de automóveis; Espelhos para utilização em veículos; Espelhos retrovisores; Reservatórios para veículos terrestres; Tanques reservatórios para veículos terrestres; Portabagagens de tejadilho para veículos; Painéis de tejadilho para veículos terrestres; Porta-bagagens para automóveis; Buchas de borracha para as suspensões
das rodas de automóveis; Assentos para automóveis; Organizadores para costas de assentos especialmente adaptados para uso em automóveis; Cintos de
segurança para assentos de veículos; Coberturas de assentos para automóveis; Almofadas para assentos de automóveis; Alarmes de segurança para veículos;
Arnês de segurança para assentos de veículos; Eixos cardãs para veículos; Eixos para veículos terrestres; Eixos de transmissão para veículos terrestres;
Amortecedores para automóveis; Partes laterais para veículos terrestres; Ajustador de folga para travões para veículos; Suportes de pneus sobresselentes
para veículos; Spoilers para veículos; Molas de suspensão para veículos; Molas amortecedoras para veículos; Barras estabilizadoras para a suspensão de
veículos terrestres; Caixa de direção para veículos terrestres; Barras e hastes da direção para veículos terrestres; Volantes de automóveis; Colunas de direção de automóveis; Eixos de direção para automóveis; Amortecedor isolante para automóveis; Tetos de abrir solares para veículos; Proteções solares para
para-brisas de automóveis; Palas de sol para automóveis; Tanques de impulso de entrada de ar para motores de veículos; Anéis sincronizadores (…)
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(…) [partes de veículos terrestres]; Vidros de janela inacabada para veículos; Plataforma traseira elevadora [partes de veículos terrestres]; Bielas para veículos terrestres, sem ser partes de motores; Pneus; Conversores de binário para veículos terrestres; Barras de reboque para veículos; Esteiras de borracha para
automóveis; Caixas de transferência para transmissões para veículos terrestres; Transmissões para veículos terrestres; Juntas universais para veículos terrestres; Válvula solenóide para automóveis; Válvula de freio para automóveis; Válvula de expansão para automóveis; Borrachas para veículos terrestres; Rodas para automóveis; Cilindros do freio das rodas para veículos terrestres; Tampões de rodas para veículos terrestres; Cilindros de rodas para veículos terrestres; Proteções de rodas para automóveis; Cubos de roda para automóveis; Tampões para cubos de roda para automóveis; Vidros para veículos; Bocal de
jato do limpa para-brisas; Escovas para limpa para-brisas; Motor para limpa para-brisas; Braço de limpa vidros para automóveis; Revestimentos de madeira
para veículos; Painéis eletrónicos de automóveis; Alarmes de inversão de marcha para veículos; Buzinas de automóveis; Dispositivos antirroubo para automóveis; Visor do nível do óleo para veículos; Juntas para automóveis.

Marca nº 00003916/2018/ME/MS
Classes 35
Marca nº 00003915/2018/ME/MP
Classes 25

Requerente PARTICIPAÇÕES MORRO VERMELHO S.A.
País de Origem Brasil
Residência Pequetita street, nº 215/235 – conj. 91, CEP 04552-060
– Vila Olímpia, São Paulo, SP - Brasil

Requerente Levi Strauss & Co.

País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,
United States of America

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Produtos/Serviços Classe 35: Serviços de consultoria e assessoria para
gestão de negócios comerciais; Serviços de administração de empresas, nomeadamente de empresas holding.

Produtos/Serviços Classe 25: Vestuário, calçado, chapelaria.

Reivindicam-se as cores: PRETO e CINZENTO
Marca nº 00003917/2018/ME/MP&S
Classes 9,38,41
Requerente NETFLIX, INC.
País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMERICA
Residência 100 Winchester Circle, Los Gatos, California 95032,
United States
Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Software para streaming de conteúdos audiovisuais e multimédia por via da internet e redes globais de comunicações; software para streaming
de conteúdos audiovisuais e multimédia para dispositivos eletrónicos digitais móveis; software para pesquisa, organização e recomendação de conteúdos
multimédia; ferramentas de desenvolvimento de software para criação de software e aplicações móveis; software informático; programas informáticos;
aplicações de software informático descarregáveis; aplicações móveis descarregáveis; software para jogos de vídeo; software de jogos de computador;
programas de jogos de vídeo interativos; cartuchos e discos para jogos de computador; programas e software de jogos eletrónicos; software de jogos eletrónicos para telefones móveis, tablets, computadores pessoais e dispositivos eletrónicos portáteis; hardware e software de realidade virtual e aumentada; películas cinematográficas e séries de televisão descarregáveis fornecidas por via de um serviço de transmissão de vídeo a pedido; gráficos descarregáveis com
conjuntos de imagens e ícones digitais para utilização em computadores, tablets e telefones móveis; CDs e DVDs; películas cinematográficas e programas
de televisão descarregáveis; audiolivros; toques para telefones móveis e gravações de áudio descarregáveis; gravações de áudio e visuais; gravações de
música; aparelhos para gravação, transmissão ou reprodução de som e imagens; cartões com chipe eletrónico codificados; cartões-presente codificados
magneticamente; publicações eletrónicas; dispositivos para streaming de suportes digitais; gravadores de vídeo digitais; leitores de DVD e discos de vídeo
de alta definição; sistemas de cinema em casa constituídos por recetores de áudio e vídeo; leitores de discos; televisões; descodificadores de televisão; hardware e dispositivos periféricos informáticos; tapetes de rato; apoios de pulso e braço para uso com computador; suportes adaptados para telemóveis, computadores em forma de tablets; calculadoras; câmaras de vídeo; câmaras; câmaras digitais; rádios; unidades de memória USB amovíveis; altifalantes; correias para telefones móveis; bolsas adaptadas para telemóveis; capas para telemóveis; teclados para tablets; capas para computadores do tipo tablet; bolsas
para computadores do tipo tablet; estojos tipo carteira para computadores tipo tablets; capas e bolsas protetoras para dispositivos eletrónicos, nomeadamente computadores, computadores do tipo tablet, telefones móveis, câmaras digitais, leitores multimédia digitais, leitores de livros eletrónicos, relógios inteligentes, consolas de jogos de vídeo e assistentes digitais pessoais; capas protetoras para ecrãs de visualização; adaptadores; auscultadores; auriculares; walkie-talkies; telefones; telefones móveis; auriculares com microfone para telefones móveis; adaptadores para uso com telefones; baterias; carregadores de
baterias; carregadores sem fios; relógios inteligentes; artigos de ótica; bolsas para artigos de ótica; óculos; óculos de sol; bolsas para óculos e óculos de sol;
binóculos; ímanes decorativos; réguas de medição; lupas; microfones; capacetes desportivos; capacetes de ciclismo; coletes de flutuação; tubos respiradouros para mergulho; óculos de proteção desportivos; aplicações de software informático descarregáveis. CLASSE 38: Transmissão de áudio e vídeo a pedido; streaming de conteúdos de áudio e vídeo; transmissão de voz, dados, imagens, sinais, mensagens e informação; difusão de conteúdos áudio e vídeo;
transmissão e distribuição de conteúdos de áudio e vídeo; serviços de transmissão de vídeo a pedido; disponibilização de fóruns online onde utilizadores
podem publicar classificações, críticas e recomendações de filmes e programas de televisão e acerca de eventos e atividades na área do entretenimento e
educação. CLASSE 41: Serviços de entretenimento; informação sobre entretenimento; produção de filmes, que não publicidade de filmes; disponibilização de filmes e programas de televisão, não descarregáveis, por meio de serviços de vídeo a pedido; informação relacionada com entretenimento fornecida
através de um sítio de Internet; serviços de parques de diversão; serviços de entretenimento de programas de televisão e filmes nos géneros de ação aventura, animação, anime, biografia, clássicos, comédia, crime, documentário, drama, fé, familiar, fantasia, film-noir, história, terror, internacional, musical,
mistério, romance, ficção científica, desporto, thrillers, guerra e westerns; serviços de entretenimento de realização de exibições e convenções sobre televisão e filmes e personagens de televisão e filmes; serviços de entretenimento de desenvolvimento, criação, produção, distribuição e pós-produção de películas cinematográficas, programas e séries de televisão, eventos especiais e conteúdo de entretenimento multimédia; serviços de entretenimento de representação teatral, musical ou de comédia; serviços de clubes de fãs; produção e distribuição de películas cinematográficas e programas de televisão; prestação
de serviços de entretenimento através de redes de comunicação globais de jogos on-line e sítios na Internet com uma grande variedade de informação de
entretenimento de interesse geral acerca de películas cinematográficas, programas e séries de televisão, vídeos musicais, extratos de filmes relacionados,
fotografias e outros materiais multimédia; fornecimento de extratos de vídeo on-line não descarregáveis e outro conteúdo digital multimédia que contenha
áudio, vídeo, trabalho artístico e/ou texto de ou relacionado com uma série de televisão; fornecimento de informação de entretenimento através de um sítio
de Internet;
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serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de computador on-line eletrónicos e de vídeo; fornecimento de utilização temporária de
jogos interativos não descarregáveis; disponibilização de informação, críticas e recomendações acerca de filmes e programas de televisão através de um sítio
de Internet e serviços de transmissão de vídeo a pedido; serviços educacionais e de entretenimento, nomeadamente disponibilização de séries de televisão e
filmes interativos on-line.

CASA VELHA 50

THISWORLD
Marca nº 00003918/2018/ME/MS
Classes 45

Marca nº 00003919/2018/MN/MP
Classes 33

Requerente HERE STARTS, S.L.

Requerente CASA VELHA 50, SOCIEDADE UNIPESSOAL,
LDA

País de Origem ESPANHA
Residência C/Verdi (Conjunto Meisho Hills), 38 Cs 106, Urb.
29602 Marbella (Málaga) (SPAIN)

País de Origem CABO VERDE
Residência Palmarejo

Atividade Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 16-11-2018
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das cervejas).

Classe 45: Serviços de redes sociais on-line; Fornecimento de websites na
Internet para efeitos de redes sociais; Fornecimento de websites de redes
sociais para efeitos de entretenimento; Serviços de redes sociais on-line;
Serviços jurídicos; Fornecimento de informação e serviços sociais na área do
desenvolvimento pessoal; Serviços de redes sociais on-line; Serviços de
redes sociais na Internet acessíveis através de aplicações descarregáveis para
dispositivos móveis.

Marca nº 00003922/2018/ME/MP
Classes 09
Requerente HEXING ELECTRICAL Co., Ltd.
País de Origem China
Residência 1418 Moganshan Road, Shangcheng Industrial Zone,
Hangzhou City, 310011, China
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 08-11-2018

Marca nº 00003921/2018/ME/MP
Classes 03

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Classe 09: Software [programas de computador gravados]; aparelhos de processamento de dados; indicadores de quantidade; modems; emissores de
sinais electrónicos; aparelhos eléctricos de medida; contadores; dinamómeFrança
tros; indutores [electricidade]; aparelhos e instrumentos geodésicos; materiais
33 avenue Hoche, 75008, Paris, France
para condução eléctrica [fios, cabos]; mangas de junção para cabos eléctricos;
Industrial e Comercial
transformadores eléctricos; armários de distribuição [electricidade]; converso31-10-2018
res eléctricos; disjuntores; relés eléctricos; interruptores eléctricos; quadros de
comando [electricidade]; estantes de distribuição [electricidade]; inversores
Classe 03: Produtos de perfumaria; Maquilhagem; [electricidade]; fio de fusível; aparelhos eléctricos de controlo; instalações
Cosméticos.
eléctricas para controlo remoto de operações industriais; pára-raios.

Requerente Parfums Christian Dior, Société Anonyme
País de Origem
Residência
Atividade
Data do pedido
Produtos/Serviços

GIN D'ILHA
Marca nº 00003923/2018/MN/MP
Classes 33
Requerente STEAM95, LTDA.
País de Origem Cabo Verde
Residência Alto Santo Antonio 253, Mindelo, São Vicente

Marca nº 00003925/2018/ME/MS
Classes 36

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 09-11-2018
Produtos/Serviços

Requerente RE/MAX, LLC
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 5075 South Syracuse Street, Denver, Colorado 80237,
United States of America

Classe 33: Bebidas alcoólicas

Atividade Comercial
Data do pedido 22-11-2018
Produtos/Serviços Corretagem imobiliária.

Reivindicam-se as cores: Vermelho, branco, azul e cinzento.
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MULTICARE
Marca nº 00003926/2018/ME/MS
Classes 35,36,42,44
Marca nº 00003927/2018/ME/MP
Classes 33

Requerente FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
País de Origem PORTUGAL
Residência Largo do Calhariz nº. 30, 1249-001 Lisboa, Portugal

Requerente CORPORACIÓN CUBA RON, S.A.
País de Origem Cuba
Residência Calle 246 y 5TA Avenida, Barlovento, Jaimanitas Playa, La Habana

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 23-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Publicidade, serviços de marketing, serviços de assessoria relacionados com
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 27-11-2018
marketing (Classe 35ª); Seguros (Classe 36ª); Alojamento de espaço de memória na internet; alojamento de portais web; alojamento de servidores; Produtos/Serviços CLASSE 33: Rum, Aguardente [bebidas espirituosas à
alojamento de sítios web (web sites); alojamento de plataformas na internet;
base de cana-de-açúcar]
conceção de homepages e páginas de internet (Classe 42ª); Serviços de cuiReivindicam-se as cores: VERMELHO, BRANCO e PRETO.
dados de saúde para pessoas (Classe 44ª).

HERE WE GO
Marca nº 00003928/2018/ME/MS
Classes 39
Requerente TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A.
Marca nº 00003929/2018/MN/MP
Classes 32

País de Origem PORTUGAL
Residência Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 2°, Sala 215 1704801 Lisboa
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 28-11-2018
Produtos/Serviços Classe 39: Serviço de transporte aéreo com um programa de bónus de passageiro frequente; serviços de organização de viagens e transportes aéreos de passageiros,
comerciais, turísticos e de carga; reserva de viagens;
reserva de lugares de viagem.
Reivindica-se a prioridade com base no registo da marca n.º 017969772,
efetuado na União Europeia, em 18/10/2018

Requerente Tecnicil Indústria S.A.
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua da UCCLA ED JS 2º andar – Achada santo António - CP 896 Praia – Cabo Verde
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Classe 32: Sumo de Frutas

Marca nº 00003930/2018/ME/MP
Classes 30
Requerente SWEET COLORS BY – COMÉRCIO E INVESTIMENTOS UNIPESSOAL, LDA.

Marca nº 00003931/2018/MN/MP
Classes 25

País de Origem Portugal
Residência Rua Dr. Hilário Barreiro Nunes Lote 50ª, Armazém 1,
2005-002 Santarém, Portugal

Requerente WDI4U - COMERCIO E DISTRIBUICAO, LDA
País de Origem Cabo Verde

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22/11/2018

Residência ACHADA SANTO ANTÓNIO RUA OUA BLOCO
NOVO HORIZONTE

Produtos/Serviços Produtos de confeitaria; doçaria.
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22-11-2018
Produtos/Serviços CLASSE 25- Vestuário, Calçado e Chapelaria.
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Marca nº 00003932/2018/MN/MP
Classes 29

Marca nº 00003933/2018/MN/MP
Classes 32

Requerente NATURA – Confecção de Produtos Lácteos, Sociedade
Unipessoal, Lda.

Requerente Tecnicil Indústria S.A.
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua da UCCLA ED JS 2º andar – Achada santo António - CP 896 Praia – Cabo Verde

País de Origem Cabo Verde
Residência Achada São Felipe, Praia
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-11-2018
Produtos/Serviços Classe 29: Iogurte

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Classe 32: Sumo de Frutas
Marca nº 00003934/2018/ME/MP&S
Classes 09 e 42

Requerente Samsung Electronics Co., Ltd.
País de Origem Coreia do Sul
Residência 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggido 16677, Republic of Korea
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 9 - Telemóveis inteligentes; telemóveis; computadores portáteis; computador tipo tablete; computadores; software de computador para gestão de
informação pessoal; software de aplicação de computador para telefones inteligentes, telemóveis, computadores portáteis e computadores tipo tablete, nomeadamente, software usada para operar sistema de reconhecimento de voz; software de operação para dispositivos portáteis de telecomunicações e produtos
electrónicos digitais; hardware de computador usada para o controlo de informação controlada por voz e dispositivos de comunicação; software de computador usada para o controlo de dispositivos de informação e comunicação controlados por voz; software de reconhecimento de voz; software de computador
para ditado; software de computador usada para processar comandos por voz; software de computador para marcação de apontamentos, notificações, e acon-

tecimentos em calendário electrónico; software de computador para armazenamento, organização, e acesso a números de telefone, endereços, e outra informação pessoal de contacto; software de computador para permitir uso de mãos livres de um telemóvel por meio de reconhecimento de voz; software de
recuperação de informação com base em telefone; aparelhos electrónicos de reconhecimento de voz; software para conversão de voz para texto; software de
computador para uso por profissionais de software para implementar uma interface interactiva, personalizada e inteligente para dispositivos de software de
aplicação e hardware de computador; software de computador para os utilizadores partilharem informação para proporcionarem inteligência interactiva e
personalizada para uso pelos seus dispositivos rígidos de computador e software para interface com a internet. Classe 42 - Serviços de software como serviço (SAAS) incluindo software de computador para criação, autoria, distribuição, descarga, transmissão, recepção, reprodução, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de conteúdo de texto, ilustrações, imagens, áudio, vídeo, e multimédia, software de computador para gestão de informação pessoal, software para gestão de base de dados, software para sincronização de base de dados, software para reconhecimento de voz, software para conversão de voz para texto, aplicações de software de activação por voz, software de computador para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados em linha, software de computador usada para processar comandos por voz e criar respostas sonoras a comandos por voz, software de
computador para ditado, software de computador para marcação de apontamentos, notificações, e acontecimentos em calendário electrónico, software de
computador para organização e acesso a números de telefone, endereços, e outra informação pessoal de contacto, software de computador para fornecer
direcções de viagem, software de computador para permitir uso de mãos livres de um telemóvel por meio de reconhecimento de voz, e software de computador para fazer marcações em hotéis e restaurantes; serviços de fornecedor de serviço de aplicação (ASP) incluindo software de computador e fornecendo
software não descarregável em linha, nomeadamente, software de computador para criação, autoria, distribuição, descarga, transmissão, recepção, reprodução, edição, extracção, codificação, descodificação, visualização, armazenamento e organização de conteúdo de texto, ilustrações, imagens, áudio, vídeo, e
multimédia, software de computador para gestão de informação pessoal, software para gestão de base de dados, software para sincronização de base de dados, software para reconhecimento de voz, software para conversão de voz a texto, aplicações de software de activação por voz, software de computador
para acesso, navegação e pesquisa de bases de dados em linha, software de computador usada para processar comandos por voz e criar respostas sonoras a
comandos por voz, software de computador para ditado, software de computador para marcação de apontamentos, notificações, e acontecimentos em calendário electrónico, software de computador para organização e acesso a números de telefone, endereços, e outra informação pessoal de contacto, software de
computador para fornecer direcções de viagem, software de computador para permitir uso de mãos livres de um telemóvel por meio de reconhecimento de
voz, e software de computador para fazer marcações em hotéis e restaurantes; fornecimento de uso temporário de software não descarregável em linha e
aplicações para os utilizadores partilharem informação para proporcionarem inteligência interactiva e personalizada para uso em interface com dispositivos
de computador e a internet.
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Marca nº 00003935/2018/ME/MP
Classes 25

Marca nº 00003936/2018/ME/MP
Classes 34

Requerente Levi Strauss & Co.

Requerente Benson & Hedges (Overseas) Limited

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,
United States of America

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

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 14-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Classe 25: vestuário, calçado, chapelaria

Classe 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos, cigarrilhas; isqueiros;
fósforos; artigos para fumadores; mortalha para cigarro, tubos para cigarros,
filtros para cigarros; aparelho portátil para enrolar cigarros; máquinas portáteis para enfiar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para
cigarros eletrónicos; produtos de tabaco com o objetivo de serem aquecidos;
dispositivos eletrónicos e suas partes com o objetivo de aquecer cigarros ou
tabaco.
Reivindicação de cores: r eivindicam-se as cores amarelo, rosa, lilás e azul

Marca nº 00003937/2018/ME/MP
Classes 25
Requerente Levi Strauss & Co.
País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,
United States of America.
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 22-11-2018

Marca nº 00003938/2018/ME/MP
Classes 34

Produtos/Serviços CLASSE 25: Vestuário, calçado, chapelaria.

Requerente British American Tobacco (Brands) Inc.

BELVEDERE

País de Origem Estados Unidos da América
Residência 251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delaware 19808-1674, United States of America

Marca nº 00003939/2018/ME/MP
Classes 33

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22-11-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Requerente POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

CLASSE 34: Cigarros; tabaco em bruto ou tratado; produtos de tabaco;
sucedâneos de tabaco (não para uso medicinal); charutos, cigarrilhas; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; papel para cigarros, tubos de cigarro,
filtros de cigarros; aparelhos de bolso para enrolar cigarros; máquinas portáteis para injetar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; líquidos para
cigarros eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem aquecidos.

País de Origem POLONIA
Residência ul. Mickiewicza 1-3 96-300 ZIRARDOW, POLAND
Atividade Comercial e Industrial
Data do pedido 03-12-2018
Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas.

Reivindicação de cores: Azul; Ver melho; Br anco; Cinzento

VISOLINA

NEDBANK BUSINESS PORTAL
Marca nº 00003940/2018/ME/MP
Classes 36

Marca nº 00003941/2018/MN/MP
Classes 03

Requerente NEDBANK LIMITED

Requerente FIMAQ-Fabrico e Comércio de Produtos de Higiene e
Limpeza, S.A.

País de Origem África do Sul
Residência 135 Rivonia Road, Sandton, Gauteng, República da
África do Sul

País de Origem Cabo Verde
Residência Achada Grande Trás, Praia

Atividade Comercial
Data do pedido 05-12-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 20-11-2018

Produtos/Serviços CLASSE 36: Serviço de Seguros; Assuntos financeiros Produtos/Serviços Classe 03 - Detergentes de higiene e limpeza, nomeadae monetários; Serviços Bancários; Assuntos Imobiliámente para branquear, para lavagem e desengordurar
rios.
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TAP Air Portugal Here We Go
Marca nº 00003942/2018/ME/MS
Classes 39
Requerente TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, S.A
Marca nº 00003943/2018/MN/MS
Classes 39

País de Origem Portugal
Residência Aeroporto de Lisboa, Edifício 25, 2º, Sala 215 1704801 Lisboa

Requerente 360º SAL ENEL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 28-11-2018

País de Origem Cabo Verde
Residência Santa Maria, Ilha de Sal, Cabo Verde

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial
Data do pedido 07-12-2018

Classe 39 - Serviço de transporte aéreo com um programa de bónus de passageiro frequente; serviços de organização de viagens e transportes aéreos de Produtos/Serviços CLASSE 39: Organização Excursões Turísticas
passageiros, comerciais, turísticos e de carga; reserva de viagens; reserva de
lugares de viagem.
Reivindicação de Cores: Ver melho; Azul; Amar elo.
Reivindicação de prioridade: r eivindica-se a prioridade com base no regis-

to da marca nº 017969774, efetuado na União Europeia, em 18/10/2018

Marca nº 00003944/2018/ME/MP
Classes 29
Requerente
Danish Crown A/S
País de Origem
Residência Dinamarca
Marsvej 43, 8960 Randers SØ, Denmark

Marca nº 00003946/2018/MN/MP&S
Classes 09, 39
Requerente iMEDIA - Innovative Media, Lda.
País de Origem Cabo Verde
Residência Rua da Caixa Económica - Fazenda, Praia

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 22-11-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 06-12-2018

Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços Classe 09: Software de realidade virtual
Classe 39: Organização de excursões

Classe 29: Carnes, peixe, não vivo, aves domésticas e carnes de caça, incluindo produtos frescos, congelados e em conserva à base de carne de porco,
carne de vaca, peixe, não vivo, aves domésticas e carnes de caça, salsichas,
carnes curadas; bacon [toucinho], tripas para fazer enchidos, naturais ou
artificiais; extratos de carne, óleos e gorduras comestíveis; refeições preparadas contendo principalmente carnes, ovos, legumes; sopas, produtos alimentares feitos de carne, geleias à base de carne, preparações para fazer sopa;
frutos e legumes em conserva, congelados, secos e cozidos; geleias comestíveis, doces [geleias], compotas; ovos, leite e produtos lácteos.
Reivindicam-se as cores: ver melho

Marca nº 00003948/2018/ME/MP&S
Classes 09, 36, 42

GLENMORANGIE

Requerente ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Marca nº 00003947/2018/ME/MP
Classes 33

País de Origem Ilhas Caimão
Residência Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George
Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão

Requerente Macdonald & Muir Ltd.
País de Origem Reino Unido
Residência The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh EH1 3AT,
Scotland, United Kingdom
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-12-2018
Produtos/Serviços Classe 33: Vinhos, bebidas espirituosas e licores

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos

para a condução, distribuição, transformação acumulação, regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução
do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; cds, dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de prépagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; programas de computador; extintores.
Classe 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de
pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de
computadores.
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Marca nº 00003950/2018/ME/MP&S
Classes 09, 36 e 42

Marca nº 00003949/2018/ME/MS
Classes 35, 36 e 38

Requerente ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED

Requerente Union Postale Universelle, Bureau International

País de Origem Ilhas Caimão
Residência Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George
Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão

País de Origem SUÍÇA
Residência Weltpoststrasse 4, CH- 3015 Berne, Switzerland
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 11-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 35: Publicidade; Gestão de Negócios; administração de negócios;
CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
função escriturarias. CLASSE 36: Subscrição de seguros, assuntos financeicinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
ros; assuntos monetários; Assuntos Imobiliários. CLASSE 38: Telecomuni(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
cações.
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou
controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; cds, dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos
de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento
Marca nº 00003951/2018/ME/MP
para processamento de dados, computadores; programas de computador;
Classes 34
extintores. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos
Requerente British American Tobacco (Brands) Limited
bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de
análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computaPaís de Origem Reino Unido
dores e de programas de computadores.
Residência Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
United Kingdom

NEWPORT RED

ARDBEG

Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 12-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00003952/2018/ME/MP
Classes 33

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

Requerente Macdonald & Muir Ltd.
País de Origem REINO UNIDO
Residência The Cube, 45 Leith Street, Edinburgh EH1 3AT,
Scotland, United Kingdom
Atividade Industrial e comercial
Data do pedido 11-12-2018
Produtos/Serviços Classe 33: VINHOS, BEBIDAS ESPIRITUOSAS E
LICORES.

URVAN
Marca nº 00003954/2018/ME/MP&S
Classes 09,36,42

Marca nº 00003955/2018/ME/MP
Classes 12

Requerente ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
País de Origem ILHAS CAIMÃO
Residência Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George
Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 13-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou
controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDS, DVDS e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados, computadores; programas de computador; extintores. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 42: Serviços científicos 0 tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de
computadores e de programas de computadores.

Requerente Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)
País de Origem Japão
Residência No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 12-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 12: Veículos para locomoção por terra, por ar, por água e sobre carris; viaturas [carros]; veículos elétricos; vagonetas; camiões (tratores); furgonetas [carrinhas, camionetes, furgões, veículos comerciais]; veículos
utilitários de desporto; autocarros; autocaravanas; carros de desporto; carros
de corrida motorizados; bicicletas; camiões (tratores); empilhadoras; tratores
incluindo tratores de reboque; calços de travões para veículos terrestres;
para-choques de veículos; air bags insufláveis [dispositivos de segurança
para automóveis]; guarda-lamas para veículos terrestres; peças de veículos
terrestres, aéreos e aquáticos; acessórios para veículos; todos os produtos
incluídos na classe 12.
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Marca nº 00003956/2018/ME/MP&S
Classes 09, 35, 36, 38, 42
Requerente MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
País de Origem Estados Unidos da América
Residência 2000 Purchase Street Purchase New York, 10577-2509
E.U.A.
Atividade comercial e industrial
Data do pedido 17-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado
Classe 09: Hardware e software (gravado e/ou descarregável) para facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, caixas automáticas de dinheiro, valor armazenado, transferência eletrônica de fundos, pagamentos eletrônicos, processamento e
transmissão eletrônicos de dados de pagamento de faturas, desembolso de dinheiro, autenticação de transações, serviços de encaminhamento, serviços de
autorização e pagamento, deteção e controlo de fraude, serviços de recuperação de desastres e encriptação; aparelhos e instrumentos elétricos e de telecomunicações, nomeadamente aparelhos para a gravação, transmissão e reprodução de dados, incluindo sons e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos
para localização, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede informática mundial; hardware e software,nomeadamente para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes informáticas locais e de área alargada; sistemas para leitura de cartões de memória e sistemas para leitura de dados em
memórias, nomeadamentememórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações eletrônicas descarregáveis; impressoras, incluindo
impressoras para sistemas de tratamento da informação e sistemas de transações financeiras; codificadores e descodificadores; modems; hardware e software
para facilitar transações de pagamento através de meios eletrônicos em redes sem fios, redes informáticas mundiais e/ou dispositivos de telecomunicações
móveis; hardware e software para a criação de chaves de encriptação, certificados digitais e assinaturas digitais, software para armazenamento seguro de
dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes utilizadas por indivíduos, instituições bancárias e financeiras; software e hardware destinados a facilitar a identificação e a autenticação de dispositivos de comunicação em campo próximo (nfc) e de dispositivos de identificação por
radiofreqüência (rfid); hardware e software constituídos por um porta-moedas digital que armazena informações das contas dos clientes para acesso a cupões, vales, códigos de vales e descontos de retalhistas e para obtenção de prémios de fidelidade ou monetários creditáveis nas suas contas; programas informáticos descarregáveis e software de aplicação para telemóveis e outros dispositivos digitais com uma carteira digital que permite aos utilizadores acederem
a informações de comparação de preços, avaliações de produtos, links para sítios web de vendas a retalho de terceiros, e informações sobre descontos; aplicação de software para uso relacionado com terminais de pagamento sem contacto, destinada a permitir que os comerciantes aceitem transações comerciais
móveis sem contacto, bem como a permitir a apresentação sem contacto de credenciais de fidelização e o resgate sem contacto de cupões, reduções, descontos, vales e ofertas especiais; aplicações de software que permitem aos comerciantes enviar cupões, descontos, vales e ofertas especiais diretamente para
dispositivos de telecomunicações móveis dos consumidores, através de comunicações por radiofreqüência (rfid) ou em campo próximo (nfc) sem contacto;
aplicações de software que permitem aos comerciantes apresentar cartazes inteligentes, em estabelecimentos retalhistas e grossistas, que os consumidores
podem captar com os seus dispositivos de telecomunicações móveis para acederem a cupões, descontos, vales e ofertas especiais, enviados através de comunicações por radiofreqüência (rfid) ou em campo próximo (nfc) sem contacto; chips com circuito integrado para telemóveis e dispositivos de comunicações
por radiofreqüência (rfid) ou em campo próximo (nfc); cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado ("cartões inteligentes"); cartões codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções de segurança para fins de identificação; cartões com holograma(codificados); cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões
de débito, cartões com chip, cartões com valor armazenado, cartões eletrônicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento, todos
codificados; cartões bancários, nomeadamente cartões bancários codificados magneticamente e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de
circuitos integrados; leitores de cartões de pagamento; leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões para suporte eletrônico de dados, unidades eletrônicas de encriptação; hardware e software destinados a serviços financeiros, indústria bancária e de telecomunicações; software concebido para
permitir aos cartões inteligentes interagirem com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação;
equipamento para telecomunicações; terminais de transação de pontos de venda e software para transmissão, visualização e armazenamento de informações
de transação, identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações; dispositivos de
identificação de frequências de rádio (transmissores-recetores); aparelhos de verificação eletrônica para verificar a autenticidade de cartões de lançamento
em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; caixas automáticas [de dinheiro]; periféricos adaptados
para uso com computadores e produtos eletrônicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas eletrónicas;blocos de notas eletrônicos, agendas de bolso,
telefones móveis, telefones celulares, computadores tablet, leitores digitais e assistentes pessoais (pdas) e alarmes; tapetes de rato; dispositivos de extinção
de fogo; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos. Classe 35: Serviços de consultadoria e assessoria empresarial; investigações em negócios
comerciais; serviços de agências de informações comerciais; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de venda a retalho; serviços de
comparação de preços; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; serviços de consultadoria de marketing; estudos de mercado;
acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento dos detentores de cartões relativos a compras; promoção da
venda dos produtos e serviços de terceiros através dos prémios e dos incentivos produzidos com a utilização de cartões de crédito, de débito e de pagamento;
gestão de programas de fidelização e de prémios; assessoria comercial, industrial e de gestão empresarial; avaliações em negócios comerciais; serviços de
assessores para a direção de negócios comerciais; elaboração de extratos de contas; contabilidade; pesquisas comerciais; serviços de relações públicas; publicação de textos publicitários; publicação de folhetos publicitários; serviços a retalho disponibilizados através de telecomunicações móveis relacionados com
o fornecimento de cartões de crédito, débito e de pagamento; fornecimento de serviços a retalho online através de redes ou outros meios eletrônicos, utilizando informações digitalizadas eletronicamente relacionadas com o fornecimento de cartões de crédito e de débito; gestão de ficheiros informáticos; promoção
de concertos e eventos culturais de terceiros; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; serviços de publicidade relacionados com
transportes, viagens, hotéis, alojamento, alimentação, desporto, entretenimento e visitas turísticas; prestação de informações relativas à compra de produtos e
serviços através da internet e outras redes informáticas; gestão de registos financeiros; prestação de informações e de assessoria relacionadas com os serviços
atrás referidos.Classe 36: Consultadoria financeira; informações financeiras; patrocínio financeiro; serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários,
serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de cobrança, serviços de cartão pré-pago disponibilizados através de cartões
de valor armazenado, transações eletrônicas com cartões de crédito e débito, serviços de pagamento e apresentação de faturas, serviços de desembolso de
dinheiro, verificação de cheques, pagamento de cheques, serviços de caixa automático e de acesso a depósitos, serviços de autorização e pagamento de transações, conciliação de transações, gestão de caixa, pagamento de fundos consolidados, processamento de disputa consolidada, informações financeiras relacionadas com serviços de repositório de dados e informações de perfil de clientes, serviços de movimento de fundos no domínio de cartões de pagamento,
serviços de processamento eletrônico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transações de pagamentos, serviços de intercâmbio de valores, nomeadamente transações monetárias eletrônicas seguras e transferências eletrônicas de numerário através de redes informáticas públicas para facilitar o
comércio eletrônico; fornecimento de informações financeiras, especificamente dados e relatórios de cartões de crédito e de débito; serviços de transferência
eletrônica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de avaliação e gestão de risco financeiro para terceiros no domínio do crédito ao consumo; difusão de
informações financeiras através de uma rede informática mundial; serviços de prestação de informações financeiras e de aconselhamento relacionados com
todos os serviços atrás referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para a assistência a serviços de venda
a retalho prestados online, através de redes eletrônicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de processamento de transações financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticos; fornecimento do extrato de contas, depósitos e levantamentos de dinheiro a portadores de cartões através de
caixas automáticos; seguros de viagem; edição e reembolso de cheques e cupões de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações
financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de porta-moedas eletrônico com valor armazenado; serviços de pagamento de faturas fornecidos
através de sites da internet; serviços de banca eletrônica através de uma rede informática mundial; operações de compensação [câmbio]; serviços de transferência interbancária, nomeadamente transferências eletrônicas de dinheiro diretas banco-a-banco e prestações de informações sobre contas bancárias por
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telefone; serviços financeiros, nomeadamente a disponibilização de pagamentos móveis sem contacto através de comerciantes online e em estabelecimentos
retalhistas e grossitas; serviços financeiros, especificamente fornecimento de um porta-moedas digital baseado na nuvem que armazena informações das
contas dos clientes para acesso a cupões, vales, códigos de vales e descontos de retalhistas e para obtenção de prémios de fidelidade ou monetários creditáveis nas suas contas através de um sistema de reembolso de dinheiro; serviços de agências de propriedade imobiliária; avaliação de bens imobiliários; serviços de gestão para investimento imobiliário; investimento imobiliário; serviços de seguros imobiliários; serviços financeiros relacionados com bens imobiliários; serviços de corretores imobiliários; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de agências imobiliárias; estimativas imobiliárias [avaliações];
administração de imóveis; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços
de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; investimento de capital em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; aluguer de bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária relacionados com transações de bens imobiliários; avaliação
de propriedades; gestão de carteiras de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de ativos; serviços de consultadoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, e cartões de pagamento; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos. Classe 38: Serviços de redes de telecomunicações móveis; serviços de telecomunicações baseadas na internet;
serviços de comunicação de dados; transmissão eletrônica de dados através de uma rede mundial de tratamento de dados à distância, incluindo a internet;
serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados informático ou através da internet, no domínio dos
serviços financeiros; transmissão de dados através da utilização de processamento eletrônico de imagem; serviços de correio eletrônico, envio e receção de
mensagens; serviços de teledifusão, de radiodifusão e de transmissão na internet; fornecimento de acesso multiutilizador a uma rede informática segura
para a transferência e difusão de um conjunto de informações no domínio dos serviços financeiros; serviços de redes de telecomunicações móveis; serviços
de consultoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos. Classe 42: Conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; conversão de dados ou documentos de suporte físico para formato eletrônico; consultoria no domínio do hardware e do software
informático; programação de computadores; serviços de assistência e consultadoria para gerir sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; fornecimento de acesso temporário a software e aplicações não descarregáveis para gestão, localização, ativação e desativação de credenciais de autenticação e
digitais de dispositivos de comunicação em campo próximo (nfc); conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de hardware e software de aplicação para dispositivos móveis digitais; conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de programas informáticos não descarregáveis e software de
aplicação para telemóveis e outros dispositivos móveis digitais que permitem aos utilizadores acederem a cupões, saldos e ofertas promocionais, ofertas
especiais, vales, códigos de vales, descontos, informações de produtos, informações de comparação de preços, avaliações de produtos, prémios monetários,
links para websites, e informações de descontos; serviços de provedor de serviços de aplicação com software para a receção, transmissão e apresentação de
cupões, saldos e ofertas promocionais, ofertas especiais, vales, códigos de vales, descontos, informações de produtos, informações de comparação de preços, avaliações de produtos, prémios monetários, links para websites, informações de descontos, e receber e transmitir dados para a aquisição de produtos e
serviços; serviços de provedor de serviços de aplicação com software de redes sociais; desenho gráfico para a compilação de páginas web na internet; criação e manutenção de websites; hospedagem dos sites informáticos (websites) de terceiros; serviços informáticos e relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados eletrônicas online, através de uma rede informática mundial, no domínio da autenticação e verificação de identidades; serviços informáticos e tecnológicos para encriptação de dados e desencriptação de informações financeiras, serviços de autenticação de assinaturas
digitais, e validação, verificação, autenticação, emissão, distribuição e gestão de certificados digitais; serviços de consultadoria técnica nos domínios de
programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e
segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e
redes locais; serviços de processamento de dados e de verificação de dados; serviços de armazenagem e recuperação de dados; serviços de repositório de
dados e de informações de perfil de clientes; aluguer de tempo de acesso a servidores de bases de dados; serviços de informações, assessoria e consultoria
relacionados com todos os serviços atrás referidos.
Reivindicação cores: Ver melho e amar elo.

ANT FINANCIAL
Marca nº 00003957/2018/ME/MP&S
Classes 09, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45

Marca nº 00003958/2018/ME/MP&S
Classes 09,39,41,43

Requerente ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
País de Origem ILHAS CAIMÃO
Residência Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George
Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão

Requerente IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.
País de Origem ESPANHA
Residência General Riera, 154, 07010 PALMA DE MALLORCA,
(ILLES BALEARS), Espanha.

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 17-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Atividade Comercial e industrial
Data do pedido 14-12-2018
Classe 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cine- Produtos/Serviços Abaixo Listado
matográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos Classe 9: Software para serviços de reserva e pesquisa online de alojamento
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou temporário e aluguer para férias; aplicações informáticas; publicações eletrócontrolo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a repro- nicas descarregáveis (revistas); revistas eletrónicas. Classe 39: Organização
dução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústi- de viagens; agências de reservas de viagens; acompanhamento de passageicos; cds, dvds e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos ros (viajantes); visitas turísticas; aluguer de veículos. Classe 41: Serviços de
de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento educação, formação e divertimento; serviços de entretenimento e diversão;
para processamento de dados, computadores; programas de computador; atividades desportivas e culturais; fornecimento de instalações para diversão;
extintores. Classe 35: Publicidade; gestão dos negócios comerciais; adminis- serviços de clubes (entretenimento ou educação); prestação de serviços de
tração comercial; trabalhos de escritório. Classe 36: Seguros; negócios fi- karaoke; serviços de discotecas; serviços de salões de jogos recreativos;
nanceiros; negócios monetários; negócios imobiliários. Classe 38: Teleco- clubes nocturnos; serviços on-line de publicações eletrónicas (não descarremunicações. Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; gáveis). Classe 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temorganização de viagens. Classe 41: Educação; formação; divertimento; ativi- porário.
dades desportivas e culturais. Classe 42: Serviços científicos e tecnológicos
bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de Reivindicação de cores: PANTONE TURQUESA 563C.
análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. Classe 45: Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção física de bens tangíveis e indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.
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BIDVEST
Marca nº 00003961/2018/ME/MS
Classes 35, 36, 39
Requerente BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) LTD
País de Origem ÁFRICA DO SUL

Marca nº 00003959/2018/MN/MP
Classes 25 e 33

Residência Third Floor, Bidvest House, 18 Crescent Drive, Melrose
Arch, Melrose, Johannesburg, Gauteng, África do Sul

Requerente Ildo Neves De Sousa Lobo Júnior

Atividade Comercial
Data do pedido 17-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

País de Origem Cabo Verde
Residência Cidadela
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 18/12/2018
Produtos/Serviços CLASSE 25: vestuário, calcado e chapelaria. CLASSE
33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

Marca nº 00003962/2018/ME/MP&S
Classes 09; 35, 36, 38 e 42
Requerente MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED
País de Origem ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Residência 2000 Purchase Street, Purchase New York, 105772509, E.U.A.,

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

CLASSE 35: Serviços de publicidade, administração e gestão empresarial,
pesquisas e informações comerciais, trabalhos administrativos, agências de
informação, serviços de notação, serviços de avaliação, servições de previsão, avaliações em negócios comerciais, pesquisas e estudos de marketing,
sondagens de opinião, serviços de consultoria e aconselhamento; marketing a
nível de relações; serviços relacionados com a preparação, apresentação,
promoção, organização e realização de feiras comerciais, espetáculos, mercados, exposições e mostras com fins comerciais e publicitários; serviços de
relações públicas; serviços retalhistas, grossistas, de franchising e de merchandising; serviços de aconselhamento, distribuição e promoção de mercadorias; seleção e exposição de produtos; assessoria e apoio a potenciais compradores dos produtos atrás referidos; a reunião, em benefício de terceiros, de
uma variedade de produtos, permitindo aos clientes ver e comprar facilmente
esses produtos, oferta para venda e a venda de mercadorias no comércio a
retalho e por grosso; serviços empresariais no domínio da logística de transporte. CLASSE 36: Seguros, negócios financeiros; negócios monetários;
negócios imobiliários; serviços financeiros, serviços de cartões de crédito,
garantias financeiras, transações financeiras, serviços de locação e aluguercompra, venda a crédito e financiamento de crédito para venda por grosso.
CLASSE 39: Transporte, transporte aéreo, transporte rodoviário, transporte
marítimo, serviços de recolha, acondicionamento, consolidação, carga, descarga, armazenamento, entreposto, entrega, expedição, desalfandegamento e
todos os demais serviços acessórios ou relacionados com serviços de fretamento e/ou transporte; serviços de correio especial por estafeta; serviços de
distribuição e entrega; agentes transitários; informações sobre transporte;
serviços de aluguer e de armazenamento de veículos, navios, contentores e
aeronaves; serviços de logística no domínio do armazenamento, transporte e
entrega de bens; serviços de aluguer de garagens; serviços de polimento;
serviços de gestão de frotas; serviços de reservas e organização de viagens,
serviços de agência de viagens.

Classe 09: Hardware e software (gravado elou descarregável) para facilitar e administrar pagamentos, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, cartões de pagamento, caixas automáticas de dinheiro, valor armazenado, transferência eletrónica de fundos, pagamentos eletrónicos, processamento e
transmissão eletrónicos de dados de pagamento de faturas, desembolso de dinheiro, autenticação de transações, serviços de encaminhamento, serviços de
autorização e pagamento, deteção e controlo de fraude, serviços de recuperação de desastres e encriptação; aparelhos e instrumentos elétricos e de telecomunicações, nomeadamente aparelhos para a gravação, transmissão e reprodução de dados, incluindo sons e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos
para localização, gestão e análise de contas financeiras através de uma rede informática mundial; hardware e software, nomeadamente para o desenvolvimento, manutenção e utilização de redes informáticas locais e de área alargada; sistemas para leitura de cartões de memória e sistemas para leitura de dados
em memórias, nomeadamente memórias de circuitos integrados e memórias de cartões bancários; publicações eletrónicas descarregáveis; impressoras, incluindo impressoras para sistemas de tratamento da informação e sistemas de transações financeiras; codificadores e descodificadores; modems; hardware e
software para facilitar transações de pagamento através de meios eletrónicos em redes sem fios, redes informáticas mundiais elou dispositivos de telecomunicações móveis; hardware e software para a criação de chaves de encriptação, certificados digitais e assinaturas digitais, software para armazenamento
seguro de dados e recuperação e transmissão de informações confidenciais de clientes utilizadas por indivíduos, instituições bancárias e financeiras; software e hardware destinados a facilitar a identificação e a autenticação de dispositivos de comunicação em campo próximo (nfc) e de dispositivos de identificação por radiofrequência (rfid); hardware e software constituídos por um porta-moedas digital que armazena informações das contas dos clientes para acesso
a cupões, vales, códigos de vales e descontos de retalhistas e para obtenção de prémios de fidelidade ou monetários creditáveis nas suas contas; programas
informáticos descarregáveis e software de aplicação para telemóveis e outros dispositivos digitais com uma carteira digital que permite aos utilizadores
acederem a informações de comparação de preços, avaliações de produtos, links para sítios web de vendas a retalho de terceiros, e informações sobre descontos; aplicação de software para uso relacionado com terminais de pagamento sem contacto, destinada a permitir que os comerciantes aceitem transações
comerciais móveis sem contacto, bem como a permitir a apresentação sem contacto de credenciais de fidelização e o resgate sem contacto de cupões, reduções, descontos, vales e ofertas especiais; aplicações de software que permitem aos comerciantes enviar cupões, descontos, vales e ofertas especiais diretamente para dispositivos de telecomunicações móveis dos consumidores, através de comunicações por radiofrequência (rfid) ou em campo próximo (nfc) sem
contacto; aplicações de software que permitem aos comerciantes apresentar cartazes inteligentes, em estabelecimentos retalhistas e grossistas, que os consumidores podem captar com os seus dispositivos de telecomunicações móveis para acederem a cupões, descontos, vales e ofertas especiais, enviados através
de comunicações por radiofrequência (rfid) ou em campo próximo (nfc) sem contacto; chips com circuito integrado para telemóveis e dispositivos de comunicações por radiofrequência (Kid) ou em campo próximo (nfc); cartões magnéticos codificados e cartões contendo um chip de circuito integrado ("cartões
inteligentes"); cartões codificados de segurança; cartões codificados com funções de segurança para fins de autenticação; cartões codificados com funções
de segurança para fins de identificação; cartões com holograma(codificados); cartões de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito,
cartões de débito, cartões com chip, cartões com valor armazenado, cartões eletrónicos de registo de dados, cartões de pagamento e cartões de pagamento,
todos codificados; cartões bancários, nomeadamente cartões bancários codificados magneticamente e cartões bancários com memórias magnéticas e memórias de circuitos integrados; leitores de cartões de pagamento; leitores de cartões magnéticos codificados, leitores de cartões para suporte eletrónico de dados, unidades eletrónicas de encriptação; hardware e software destinados a serviços financeiros, indústria bancária e de telecomunicações; software concebido para permitir aos cartões inteligentes interagirem com terminais e leitores; chips informáticos incorporados em telefones e outros dispositivos de comunicação; equipamento para telecomunicações; terminais de transação de pontos de venda e software para transmissão, visualização e armazenamento de
informações de transação, identificação e financeiras destinadas a serem utilizadas por serviços financeiros, bancários e indústrias de telecomunicações;
dispositivos de identificação de frequências de rádio (transmissores-recetores); aparelhos de verificação eletrónica para verificar a autenticidade de cartões
de lançamento em conta corrente, cartões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões de pagamento; caixas automáticas [de dinheiro];
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periféricos adaptados para uso com computadores e produtos eletrónicos, nomeadamente máquinas de calcular, agendas eletrónicas;blocos de notas eletrónicos, agendas de bolso, telefones móveis, telefones celulares, computadores tablet, leitores digitais e assistentes pessoais (pdas) e alarmes; tapetes de rato;
dispositivos de extinção de fogo; peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos.Classe 35: Serviços de consultadoria e assessoria empresarial;
investigações em negócios comerciais; serviços de agências de informações comerciais; apresentação de produtos nos meios de comunicação, para fins de
venda a retalho; serviços de comparação de preços; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; serviços de consultadoria de marketing; estudos de mercado; acompanhamento, análise, previsão e elaboração de relatórios referentes ao comportamento dos detentores de cartões relativos a
compras; promoção da venda dos produtos e serviços de terceiros através dos prémios e dos incentivos produzidos com a utilização de cartões de crédito, de
débito e de pagamento; gestão de programas de fidelização e de prémios; assessoria comercial, industrial e de gestão empresarial; avaliações em negócios
comerciais; serviços de assessores para a direção de negócios comerciais; elaboração de extratos de contas; contabilidade; pesquisas comerciais; serviços de
relações públicas; publicação de textos publicitários; publicação de folhetos publicitários; serviços a retalho disponibilizados através de telecomunicações
móveis relacionados com o fornecimento de cartões de crédito, débito e de pagamento; fornecimento de serviços a retalho online através de redes ou outros
meios eletrónicos, utilizando informações digitalizadas eletronicamente relacionadas com o fornecimento de cartões de crédito e de débito; gestão de ficheiros informáticos; promoção de concertos e eventos culturais de terceiros; organização de exposições com fins comerciais ou publicitários; serviços de publicidade relacionados com transportes, viagens, hotéis, alojamento, alimentação, desporto, entretenimento e visitas turísticas; prestação de informações relativas à compra de produtos e serviços através da internet e outras redes informáticas; gestão de registos financeiros; prestação de informações e de assessoria
relacionadas com os serviços atrás referidos. Classe 36: Consultadoria financeira; informações financeiras; patrocínio financeiro; serviços financeiros, nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de cartões de cobrança, serviços de cartão pré-pago
disponibilizados através de cartões de valor armazenado, transações eletrónicas com cartões de crédito e débito, serviços de pagamento e apresentação de
faturas, serviços de desembolso de dinheiro, verificação de cheques, pagamento de cheques, serviços de caixa automático e de acesso a depósitos, serviços
de autorização e pagamento de transações, conciliação de transações, gestão de caixa, pagamento de fundos consolidados, processamento de disputa consolidada, informações financeiras relacionadas com serviços de repositório de dados e informações de perfil de clientes, serviços de movimento de fundos no
domínio de cartões de pagamento, serviços de processamento eletrónico de pagamentos, serviços de autenticação e verificação de transações de pagamentos, serviços de intercâmbio de valores, nomeadamente transações monetárias eletrónicas seguras e transferências eletrónicas de numerário através de redes
informáticas públicas para facilitar o comércio eletrónico; fornecimento de informações financeiras, especificamente dados e relatórios de cartões de crédito
e de débito; serviços de transferência eletrónica de fundos e de câmbio de moeda; serviços de avaliação e gestão de risco financeiro para terceiros no domínio do crédito ao consumo; difusão de informações financeiras através de uma rede informática mundial; serviços de prestação de informações financeiras e
de aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; prestação de serviços financeiros para assistência a serviços de venda a retalho prestados através de meios de telecomunicação móveis, nomeadamente serviços de pagamento através de dispositivos sem fios; prestação de serviços financeiros para a assistência a serviços de venda a retalho prestados online, através de redes eletrónicas; análise e consultadoria financeiras; serviços de processamento de transações financeiras por portadores de cartões através de caixas automáticos; fornecimento do extrato de contas, depósitos e levantamentos de
dinheiro a portadores de cartões através de caixas automáticos; seguros de viagem; edição e reembolso de cheques e cupões de viagem; serviços de autenticação do pagador; verificação de informações financeiras; manutenção de registos financeiros; serviços de porta-moedas eletrónico com valor armazenado;
serviços de pagamento de faturas fornecidos através de sites da internet; serviços de banca eletrónica através de uma rede informática mundial; operações
de compensação [câmbio]; serviços de transferência interbancária, nomeadamente transferências eletrónicas de dinheiro diretas banco-a-banco prestações
de informações sobre contas bancárias por telefone; serviços financeiros, nomeadamente a disponibilização de pagamentos móveis sem contacto através de
comerciantes online e em estabelecimentos retalhistas e grossitas; serviços financeiros, especificamente fornecimento de um porta-moedas digital baseado
na nuvem que armazena informações das contas dos clientes para acesso a cupões, vales, códigos de vales e descontos de retalhistas e para obtenção de
prémios de fidelidade ou monetários creditáveis nas suas contas através de um sistema de reembolso de dinheiro; serviços de agências de propriedade imobiliária; avaliação de bens imobiliários; serviços de gestão para investimento imobiliário; investimento imobiliário; serviços de seguros imobiliários; serviços financeiros relacionados com bens imobiliários; serviços de corretores imobiliários; estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços de agências imobiliárias; estimativas imobiliárias [avaliações]; administração de imóveis; administração de negócios financeiros relacionados com bens imobiliários; fornecimento de empréstimos para imóveis; serviços de financiamento relacionados com o desenvolvimento imobiliário; serviços financeiros para mediação imobiliária; investimento de capital em bens imobiliários; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços financeiros relacionados com a aquisição
de propriedades; serviços financeiros relacionados com a venda de propriedades; aluguer de bens imobiliários; serviços de gestão imobiliária relacionados
com transações de bens imobiliários; avaliação de propriedades; gestão de carteiras de imóveis; financiamento de hipotecas e titularização de ativos; serviços de consultadoria relativos a soluções de pagamento, serviços bancários, cartões de crédito, cartões de débito, e cartões de pagamento; serviços de informações, de assessoria e de consultadoria relacionados com todos os serviços atrás referidos. Classe 38: Serviços de redes de telecomunicações móveis;
serviços de telecomunicações baseadas na internet; serviços de comunicação de dados; transmissão eletrónica de dados através de uma rede mundial de
tratamento de dados à distância, incluindo a internet; serviços de transmissão, fornecimento ou visualização de informações a partir de um banco de dados
informático ou através da internet, no domínio dos serviços financeiros; transmissão de dados através da utilização de processamento eletrónico de imagem;
serviços de correio eletrónico, envio e receção de mensagens; serviços de teledifusão, de radiodifusão e de transmissão na internet; fornecimento de acesso
multiutilizador a uma rede informática segura para a transferência e difusão de um conjunto de informações no domínio dos serviços financeiros; serviços
de redes de telecomunicações móveis; serviços de consultoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos. Classe 42: Conceção e
desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; conversão de dados ou documentos de suporte físico para formato eletrónico; consultoria no domínio do hardware e do software informático; programação de computadores; serviços de assistência e consultadoria para gerir sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; fornecimento de acesso temporário a software e aplicações não descarregáveis para gestão, localização, ativação e desativação de credenciais de autenticação e digitais de dispositivos de comunicação em campo próximo (nfc); conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de hardware e software de aplicação para dispositivos móveis digitais; conceção, desenvolvimento, manutenção e atualização de programas informáticos não descarregáveis e software de aplicação para telemóveis e outros dispositivos móveis digitais que permitem aos utilizadores acederem a cupões,
saldos e ofertas promocionais, ofertas especiais, vales, códigos de vales, descontos, informações de produtos, informações de comparação de preços, avaliações de produtos, prémios monetários, links para websites, e informações de descontos; serviços de provedor de serviços de aplicação com software para a
receção, transmissão e apresentação de cupões, saldos e ofertas promocionais, ofertas especiais, vales, códigos de vales, descontos, informações de produtos, informações de comparação de preços, avaliações de produtos, prémios monetários, links para websites, informações de descontos, e receber e transmitir dados para a aquisição de produtos e serviços; serviços de provedor de serviços de aplicação com software de redes sociais; desenho gráfico para a compilação de páginas web na internet; criação e manutenção de websites; hospedagem dos sites informáticos (websites) de terceiros; serviços informáticos e
relacionados com a internet, nomeadamente fornecimento de bases de dados eletrónicas online, através de uma rede informática mundial, no domínio da
autenticação e verificação de identidades; serviços informáticos e tecnológicos para encriptação de dados e desencriptação de informações financeiras,
serviços de autenticação de assinaturas digitais, e validação, verificação, autenticação, emissão, distribuição e gestão de certificados digitais; serviços de
consultadoria técnica nos domínios de programação de computadores, redes informáticas financeiras, processamento de dados, comunicações seguras, encriptação e desencriptação de dados e segurança de redes locais; difusão de informações, através de uma rede informática mundial, sobre software, hardware, redes informáticas financeiras e redes locais; serviços de processamento de dados e de verificação de dados; serviços de armazenagem e recuperação de
dados; serviços de repositório de dados e de informações de perfil de clientes; aluguer de tempo de acesso a servidores de bases de dados; serviços de informações, assessoria e consultoria relacionados com todos os serviços atrás referidos.
Reivindicação de Cor: Ver melho e Amar elo
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ROYAL STAG

IMPERIAL BLUE

Marca nº 00003963/2018/ME/MP
Classes 33

Marca nº 00003952/2018/ME/MP
Classes 33

Requerente Pernod Ricard India Private Limited

Requerente Pernod Ricard índia Private Limited

País de Origem India
Residência 5th Floor, D-3 District Center Saket, New Delhi
110017, India

País de Origem ÍNDIA
Residência 5th Floor, D-3 District Center Saket, New Delhi
110017, India

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-12-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 19-12-2018

Produtos/Serviços Bebidas alcoólicas (com excepção das Cervejas).

Produtos/Serviços Classe 33: Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas).

Marca nº 00003966/2018/MN/MP&S
Classes 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,
37,38,39,40,41,42,43,44,45

Marca nº 00003965/2018/MN/MP
Classes 09, 11
Requerente ARISTIDES SOUSA DIAS

Requerente Direção Nacional de Industrial, Comercio e Energia

País de Origem CABO VERDE
Residência TERRA BRANCA - CIDADE DA PRAIA

País de Origem Cabo Verde
Residência Rua Funchal, ASA, Cidade da Praia, Ilha de Santiago,
Cabo Verde

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-12-2018

Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 21-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Produtos/Serviços CLASSE 09: Placas electrónicas. CLASSE 11: Produção, fabricação de equipamentos de iluminação.

CLASSE 01: Produtos químicos para a indústria, ciência e fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias plásticas em bruto; adubos
orgânicos; composições extintoras; preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos
para a indústria. CLASSE 02: Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra a ferrugem e contra a deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes;
resinas naturais no estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas. CLASSE 03: Preparações para branquear e
outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os
cabelos, dentífricos. CLASSE 04: Óleos e gorduras industriais; lubrificantes; produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para
motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. CLASSE 05: Produtos farmacêuticos, veterinários e outros de uso medicinal; produtos
higiénicos para a medicina; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos alimentares para humanos
e animais; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas. CLASSE 06: Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis;
materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não elétricos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; produtos
metálicos não incluídos noutras classes; minerais. CLASSE 07: Máquinas, máquinas-ferramentas e motores (com exceção dos motores para veículos terrestres); uniões e correias de transmissão (com exceção das transmissões para veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem serem os acionados manualmente; chocadeiras para ovos; máquinas de venda automática. CLASSE 08: Ferramentas e instrumentos manuais acionados por força muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas. CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação,
regulação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de computador (software); dispositivos de extinção de fogo. CLASSE 10: Aparelhos e
instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura. CLASSE 11: Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações
sanitárias. CLASSE 12: Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água. CLASSE 13: Armas de fogo; munições e projéteis, explosivos;
fogos-de-artifício. CLASSE 14: Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria,
pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. CLASSE 15: Instrumentos musicais. CLASSE 16: Papel, cartão e produtos nestas matérias, não
incluídos noutras classes; produtos de impressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para uso
doméstico; material para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos de escritório (com exceção de móveis); material de instrução ou de ensino (com
exceção de aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas noutras classes); carateres de impressão; clichés. CLASSE 17: Borracha, gutapercha, goma, amianto, mica e produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas semiacabadas para uso na indústria;
matérias para calafetar, vedar e isolar; tubos flexíveis não metálicos. CLASSE 18: Couro e imitações do couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes e selaria. CLASSE 19: Materiais de construção não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto, pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos. CLASSE 20: Mobiliário, vidros (espelhos), molduras; produtos, não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso,
marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias plásticas. CLASSE 21: Utensílios e
recipientes para uso doméstico e na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com exceção de pincéis); materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza;
palha-de-aço; vidro em bruto ou semiacabado (com exceção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes. CLASSE
22: Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos (não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com exceção de borracha e de matérias
plásticas); matérias têxteis fibrosas brutas. CLASSE 23: Fios para uso têxtil. CLASSE 24: Tecidos e produtos têxteis não incluídos noutras classes;
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coberturas de cama e coberturas de mesa. CLASSE 25: Vestuário; calçado; chapelaria. CLASSE 26: Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e
ilhós; alfinetes e agulhas; flores artificiais. CLASSE 27: Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias murais
não em matérias têxteis. CLASSE 28: Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal.
CLASSE 29: Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite e laticínios;
óleos e gorduras comestíveis. CLASSE 30: Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de cereais;
pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fermento em pó; sal; mostarda, vinagre, molhos
(condimentos); especiarias; gelo para refrescar. CLASSE 31: Grãos e produtos agrícolas, hortícolas, e florestais não incluídos noutras classes; animais vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. CLASSE 32: Cervejas; águas minerais e gasosas e outras
bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas. CLASSE 33: Bebidas alcoólicas (com exceção das
cervejas). CLASSE 34: Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. CLASSE 35: Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE 37: Construção; reparação; serviços
de instalação. CLASSE 38: Telecomunicações. CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de viagens. CLASSE 40:
Tratamento de materiais. CLASSE 41: Educação; formação; divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. CLASSE 44: Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. CLASSE 45: Serviços
jurídicos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.
Reivindicação de cor: Ver de, Ver melho, Lar anja, Amar elo, Azul e Br anco

ALIPAY
Marca nº 00003967/2018/ME/MP&S
Classes 09; 35, 36, 38, 39, 41, 42 e 45
Requerente ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
País de Origem Ilhas Caimão
Residência Fourth Floor, One Capital Place, P.O. Box 847, George
Town, Grand Cayman, Ilhas Caimão
Atividade Industrial e Comercial
Data do pedido 17-12-2018
Produtos/Serviços Abaixo Listado

Marca nº 00003969/2018/ME/MS
Classes 43
Requerente IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.
País de Origem Espanha
Residência General Riera, 154 07010 PALMA DE MALLORCA
(ILLES BALEARS), Espanha

CLASSE 09: Instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
Atividade Industrial e Comercial
cinematográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo
Data do pedido 14-12-2018
(inspeção), de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos
para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou Produtos/Serviços Classe 43: Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário
controlo da corrente elétrica; aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos para apare- Reivindicação de cor: Pantone Tur quesa 563C
lhos de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para processamento de dados; computadores; programas de computador ;extintores. CLASSE 35: Publicidade; Gestão dos Negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório. CLASSE 36: Seguros;
negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários. CLASSE
38: Telecomunicações. CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de
mercadorias; organização de viagens. CLASSE 41: Educação; formação;
divertimento; atividades desportivas e culturais. CLASSE 42: Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de conceção a eles
referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; conceção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores. CLASSE 45:
Serviços jurídicos; serviços de segurança para a proteção dos bens e dos
indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a
satisfazer as necessidades dos indivíduos.
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RETIFICAÇÃO

2
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RETIFICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO
MARCAS
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N.º Marca
Retificação da marca nº00000804/2007/ME/MP - em nome da Philip
Morris Brands, SÀRL , de pais de origem Suiça, com sede em Quai
Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel, Switzerland Suiça, publicado no 1º BPI,
na parte relativa ao sinal da marca.

Retificação da marca requerida em nome da Igreja Pentecostal Deus é
amor, de Pais de origem BRASIL, com residência em Avenida Cidade
de Lisboa, Fazenda., publicada no 2º BPI (28 de novembro de 2012),
na parte relativa à classe, Classe 45: Serviços religiosos.

Retificação da marca nº 00002892/2015/ME/MP&S – em nome da
requerente CANON KABUSHI-KI KAISHA, de nacionalidade Japonesa, com a residência em 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku,
Tóquio, Japão, Publicado no 8º BPI, na parte relativa – a Lista dos
produtos: (Classe 1ª) Produtos químicos para a indústria, ciência e
fotografia, agricultura ou silvicultura; resinas artificiais, matérias
plásticas em bruto; adubos orgânicos; composições extintoras;
preparações para têmpera e soldadura de metais; conservantes químicos de alimentos; substâncias tanantes; adesivos para a indústria.
(Classe 3ª) Preparações para branquear e outras substâncias para a
lavagem; preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar;
sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos. (Classe 4ª) Óleos e gorduras industriais; lubrificantes;
produtos para absorver, regar e ligar; combustíveis (incluindo a gasolina para motores) e matérias de iluminação; velas, mechas para a iluminação. (Classe 6ª) Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctricos; serralharia e quinquilharia metálica; canos e tubos metálicos; cofresfortes; produtos metálicos não incluídos noutras classes; minerais.
(Classe 8ª) Ferramentas e ins-trumentos manuais accionados por força
muscular, cutelaria e armas brancas; lâminas . (Classe 11ª) Aparelhos
de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de
refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias. (Classe 12ª) Veículos; aparelhos de locomoção por
terra, por ar ou por água. (Classe 13ª) Armas de fogo; munições e projécteis, explosivos; fogos de artifício. (Classe 14ª) Metais preciosos e
suas ligas e produtos nestas matérias ou revestidos, não compreendidos
noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos. (Classe 15ª) Instrumentos musicais. (Classe
17ª) Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos nestas
matérias não incluídos noutras classes; produtos em matérias plásticas
semiacabadas para uso na indústria; matérias para calafetar, vedar e
isolar; tubos flexíveis não metálicos. (Classe 18ª) Couro e imitações do
couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de
animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-desol; bengalas; chicotes e selaria. (Classe 19ª) Materiais de construção
não metálicos; tubos rígidos não metálicos para a construção; asfalto,
pez e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos
não metálicos. (Classe 20ª) Mobiliário, vidros (espelhos), molduras;
produtos não incluídos noutras classes, em madeira, cortiça, cana,
junco, vime, chifre, osso, marfim, baleia, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma do mar e sucedâneos de todas estas matérias ou em matérias
plásticas. (Classe 21ª) Utensílios e recipientes para uso doméstico ou
na cozinha; pentes e esponjas; escovas (com excepção de pincéis);
materiais para o fabrico de escovas; material de limpeza; palha-de-aço;
vidro em bruto ou semiacabado (com excepção do vidro de construção); vidraria, porcelana e faiança não incluídas noutras classes.
(Classe 22ª) Cordas, cordéis, redes, tendas, toldos, velas, sacos e bolsas
(não incluídos noutras classes); matérias para enchimento (com excepção de borracha e de matérias plásticas); matérias têxteis fibrosas
brutas. (Classe 23ª) Fios para uso têxtil. (Classe 24ª) Tecidos e
produtos têxteis não incluídos noutras classes; coberturas de cama e
coberturas de mesa. (Classe 25ª) Vestuário; calçado; chapelaria.
(Classe 26ª) Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós;
alfinetes e agulhas; flores artificiais. (Classe 27ª) Tapetes, capachos,
esteiras, linóleos e outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias
murais não em matérias têxteis. (Classe 28ª) Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e de desporto não incluídos noutras classes; decorações para árvores de natal. (Classe 29ª) Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos;
geleias, doces, compotas; ovos; leite e lacticínios; óleos e gorduras
comestíveis. (…)

00000804/2007/ME/MP

00001562/2005/ME/MS

00002892/2015/ME/MP&S
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Marca
(Classe 30ª) Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagú;
farinhas e prepara-ções feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados
comestíveis; açúcar, mel e xarope de melaço; levedura e fer-mento em pó; sal; mostarda,
vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para refrescar. (Classe 31ª) Grãos e
produtos agrícolas, hortícolas e florestais não compreendidos noutras classes; animais
vivos; frutos e legumes frescos; sementes; plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte. (Classe 32ª) Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas, bebidas de fruta e sumos de fruta; xaropes e outras preparações para bebidas.
(Classe 33ª) Bebidas alcoólicas (com excepção das cervejas). (Classe 34ª) Tabaco; artigos para fumadores; fósforos. (Classe 35ª) Publicidade; gestão de negócios comerciais;
administração comercial; trabalhos de escritório; arquivo de documentos ou de fitas
magnéticas; aluguer de máquinas de escrever, de fotocopiadoras e de processadores de
texto; tratamento de texto; consultoria empresarial para actividades empresariais relacionadas com a condição de operação e desempenho de impressão relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, máquinas multi-funções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados, servidores de redes informáticas e
outros equipamentos e máquinas de escritório similares, aparelhos e instrumentos de
telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e gestão documental; consultoria empresarial relativa à gestão operacional de sistemas informáticos respeitantes à
impressão incluindo de impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax,
aparelhos multifunções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados,
servidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de escritório similares, aparelhos e instrumentos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos e gestão documental; fornecimento de informações empresariais e comerciais na
recolha, gestão e análise de informações comerciais relacionadas com actividades empresariais relativas à condição de operação e desempenho de impressão relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax, máquinas multifunções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados, servidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de escritório similares, aparelhos e instrumentos
de telecomunicações, aparelhos e instrumentos electrónicos; encomenda de artigos de
escritório (tintas, toners, papel de escritório e papel de fotocópia) e a respectiva gestão de
stocks; consultoria em matéria de gestão de negócios de serviços de impressão pela exploração de sistema informático electrónico e software; consultoria empresarial para a
gestão do desempenho relativo a impressoras, fotocopiadoras, scanners, máquinas de fax
aparelhos multifunções correspondentes às funções dos produtos acima mencionados,
servidores de redes informáticas e outros equipamentos e máquinas de escritório similares e sistema informático (incluindo por recrutamento temporário); consultoria empresarial para a gestão operacional da gestão documental sob a forma de indexação de documentos; serviços de encomenda em linha de livros fotográficos, álbuns e calendários;
agências de importação e exportação; deslocalização de instalações empresariais; aluguer
de máquinas de venda automática; procura de patrocínios; serviços de comércio a retalho; serviços de processamento de dados e serviços de consultoria relativos aos mesmos; serviços de fotocópias; reprodução de documentos e serviços de impressão; aluguer
de máquinas de escritório; organização e direcção de exposições relativas aos produtos
acima mencionados. (Classe 36ª) Seguros; negócios financeiros; negócios monetários;
negócios mobiliários. (Classe 37ª) Construção; reparação; serviços de instalação; fornecimento de informações relativas à construção de edifícios; serviços de reparação e
instalação para instalações eléctricas; serviços de reparação e manutenção para máquinas
e aparelhos de escritório; serviços de reparação e instalação para aparelhos electrónicos
(impressoras, máquinas de fotocópias, máquinas de fax, scanners, máquinas multifunções dos produtos acima mencionados, aparelhos fotográficos, equipamento de
produção semicondutor, equipamento médico e equipamento de radiodifusão); serviços
de reparação e instalação para dispositivos de ar condicionado; serviços de reparação,
manutenção e instalação de hardware de computador; supressão de interferências em
aparelhos eléctricos; serviços de reparação e instalação de instalações sanitárias; serviços
de reparação e instalação de instalações de iluminação; construção naval; reparação de
fechaduras; tratamento contra a ferrugem; instalação e reparação de sistemas de alarmes
anti-roubo; instalação e reparação de telefones; afiação de facas; serviços de reparação
para bombas de encher ou bombas; serviços de fabrico de neve artificial; restauro de
obras de arte; restauro de instrumentos de música; manutenção de piscinas; serviços de
reparação de ferramentas manuais; serviços de reparação para joalharia e acessórios;
serviços de reparação e instalação para instalações desportivas. (Classe 38ª) Telecomunicações. (Classe 39ª) Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; organização de
viagens; operações de socorro [transporte]; transporte em automóveis; transporte aéreo;
transporte marítimo; transporte em charretes; aluguer de barcos; aluguer de automóveis;
aluguer de lugares de estacionamento; aluguer de cavalos; aluguer de fatos de mergulhador; distribuição de energia; accionamento de comportas de eclusas; serviços de correio
especial (mensagens ou mercadoria); organização de viagens recreativas de grupo; transporte por oleodutos; aluguer de cadeiras de rodas; lançamento de satélites para terceiros.
(Classe 40ª) Tratamento de materiais; serviços de impressão de fotos digitais; fornecimento de informações na área de impressão. (Classe 41ª) Educação; formação; divertimento; actividades desportivas e culturais; serviços de produção de álbuns de fotografias
e vídeos; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis sob a forma de
livros, álbuns e revistas na área de criação, concepção, organização, visualização e
partilha de imagens digitais, livros fotográficos e álbuns para fotografias; serviços de
fotografia em linha; serviços de publicação em linha, nomeadamente publicação de livros, álbuns e revistas electrónicos na área de criação, concepção, orga-nização, visualização e partilha de imagens digitais, livros fotográficos e álbuns para fotografia; dobragem de imagens fotográficas em CDs, CD-ROMs, disquetes, cartões e suporte de armazenamento electrónico; fornecimento de informações na área de fotografia digital e
produção de animação.
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N.º Marca

Sinal da Marca

00003468/2017/ME/MS

LET IT SHINE

(Classe 42ª) Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de
concepção a eles referentes; serviços de análises e de pesquisas industriais; concepção
e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; design de
máquinas, aparelhos, instrumentos [incluindo as respectivas peças] ou sistemas constituídos pelas referidas máquinas, aparelhos e instrumentos; design; programação de
computadores ou manutenção de software de computador; assessoria técnica relativa
ao desempenho, funcionamento, etc. de computadores, automóveis e outras máquinas
que requerem níveis elevados de conhecimento, competência ou experiência pessoal
dos operadores de modo a satisfazer a precisão necessária para a sua operação; ensaio
ou investigação no domínio de máquinas, aparelhos e instrumentos; aluguer de
aparelhos de medição; aluguer de computadores; aluguer de aparelhos e instrumentos
de laboratório; fornecimento de software; fornecimento de informações sobre fornecimento de software; disponibilização de programas de computador; fornecimento de
informações sobre a disponibilização de programas informáticos; fornecimento de
software integrado para captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de
imagens, processamento de imagens, impressão de imagens, gravação de imagens em
su-portes de registo digital, incluindo CD-ROM; fornecimento de informações sobre a
disponibilização de software integrado para a captura de imagens de câmara digital e
scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem,
gravação de imagem em suportes de registo digital, incluindo CD-ROM; disponibilização de acesso temporário a software integrado não descarregável em linha para a
captura de imagens de câmara digital e scanner, edição de imagem, processamento de
imagem, impressão de imagem, gravação de imagem em suportes de registo digital,
por exemplo, CD- ROM numa rede informática; disponibilização de acesso temporário
a software integrado não descarregável em linha para captura de imagem de câmara
digital e scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem,
gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM via redes
mundiais de comunicações; fornecimento de informações relativas a software integrado descarregável e não descarregável em linha para captura de imagem de câmara
digital e scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem,
gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM numa rede
informática; disponibilização de informações relativas a software integrado
descarregável e não descarregável em linha para captura de imagem de câmara digital
e scanner, edição de imagem, processamento de imagem, impressão de imagem,
gravação de imagem em suportes de registo digital, por exemplo, CD-ROM via redes
mundiais de comunicações; disponibilização de acesso temporário a software não
descarregável em linha numa rede informática; disponibilização de acesso temporário
a software não descarregável em linha via redes mundiais de comunicação; fornecimento de informações relativas a software descarregável e não descarregável em linha
numa rede informática; fornecimento de informações relativas a software
descarregável e não descarregável em linha via redes mundiais de comu-nicação; disponibilização de acesso temporário a programas de computador não descarregáveis em
linha numa rede infor-mática; disponibilização de acesso temporário a programas de
computador não descarregáveis em linha via redes mundiais de comunicação; fornecimento de informações relativas a pro-gramas de computador descarregáveis e não
descarregáveis em linha numa rede informática; fornecimento de informações relativas
a programas de computador descarregáveis e não descarregáveis em linha via redes
mundiais de comunicação. Criação e manutenção de websites para terceiros; aluguer
de servidores web; disponibilização de acesso temporário de software
não
descarregável em linha para a criação design, organização, visualização e partilha de
imagens digitais, livros fotográficos e cartões de felicitações; alojamento de web sites
de terceiros; fornecimento de software não descarregável em linha para uso com álbuns de fotografias e vídeos, nomeadamente para armazenamento, partilha, edição,
carregamento, descarregamento e impressão de fotografias e vídeos; serviços em linha
em relação à criação, parti-lha e leitura de álbuns de fotografias e vídeos; fornecimento
de software não descarregável para álbuns de fotografias e vídeo, nomeadamente armazenamento, partilha, edição, carregamento, descarregamento e impressão de fotografias e filmes. (Classe 43ª) Serviços de restauração (alimentação); alojamento temporário. (Classe 44ª) Serviços médicos, serviços veterinários, cuidados de higiene e de
beleza para seres humanos e animais; serviços de agricultura; horticultura e silvicultura. (Classe 45ª) Serviços jurídicos; serviços de segurança para a protecção dos bens e
dos indivíduos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros destinados a satisfazer as necessidades dos indivíduos.

Retificação da marca requerida em nome da IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L, de país de origem Espanha, com residência em General Riera 154,
07010, Palma De Mallorca (Balleares), Espanha, publicada no 12º BPI, na parte relativa à morada.
De: General Riera 154, 07010, Palma De Mallorca (Balleares), Espanha
Para: General Riera 154, 07010, Palma De Mallorca (Baleares), Espanha
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PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS
Os pedidos para registo de marcas a que fazem referência devem ser formulados de acordo com o estabelecido no Código de Propriedade Industrial em vigor no País (Decreto - Lei nº 4/2007 de 20 de Agosto, I Série, Número 31), ou seja:

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



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



Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial;



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

2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:



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



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



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



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



Indicar e demonstrar o produto ou os produtos a que a marca se destina a assinalar, de acordo com o Código
da Propriedade Industrial, com indicação expressa das classes a que se diz respeito, de acordo com a Classificação Internacional das Marcas.
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AVERBAMENTOS

3
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO
AVERBAMENTO MODIFICAÇÃO DA IDENTIDADE DO TITULAR
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR
RETIFICAÇÃO DE AVERBAMENTO
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AVERBAMENTO DE
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE
MARCAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

56

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO:
DE: B.A.T. China Limited, com sede
em Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA, Inglaterra
PARA: CTBAT International Co. Limited, com sede em 29th Floor Oxford
House Taikoo Place979 King’s Road,
Island East, Hong Kong

00000335/2007/ME/MP

34

0000413/2007/ME/MP

32 e 33

0000414/2007/ME/MP

32 e 33

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO:
De: Spirits International N.V.

Para: Amber IP Brands Sárl

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: Spirits International N.V.
Para: Amber IP Brands Sárl

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: Spirits International N.V.

0000443/2007/ME/MP

STOLI

32 e 33

0000450/2007/ME/MP

STOLICHNAYA

32 e 33

Para: ZHS IP Worldwide Sàrl

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: Spirits International N.V.
Para: ZHS IP Worldwide Sàrl

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: Spirits International N.V.

0000451/2007/ME/MP

32 e 33

00002235/2013/MN/MS

42

Para: ZHS IP Worldwide Sàrl

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO:
DE: ITECH CONSULTING
PARA: PAGALI
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AVERBAMENTO DE
MODIFICAÇÃO IDENTIDADE TITULAR
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N.º Marca

Sinal da Marca

Classes

00000316/2007/ME/MP

NEWPORT

34

AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.
Para: BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
AVERBAMENTO DE ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE DO TITULAR:
De: FRIESLAND BRANDS B.V.
Para: FrieslandCampina Brands BV.

0000854/2010/ME/MP
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AVERBAMENTO DE MUDANÇA
DA MORADA DO TITULAR
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N.º Marca
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO
TITULAR:
BRITISH
AMERICAN
TOBACCO
(BRANDS) LIMITED
De : 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington,
DELAWARE, 19808, Estados Unidos da América.
Para: Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2
PG, Reino Unido.

00000316/2007/ME/MP

Reprodução do sinal da Marca

NEWPORT

Classes

34

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO
TITULAR:
De: 1A, rue Thomas edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo
Para: Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Suiça

0000413/2007/ME/MP

32 e 33

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO
TITULAR:
De: 1A, rue Thomas edison, L-1445 Strassen,
Luxemburgo

0000414/2007/ME/MP

MOSKOVSKAYA

32 e 33

0000443/2007/ME/MP

STOLI

32 e 33

0000450/2007/ME/MP

STOLICHNAYA

32 e 33

Para: Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Suiça
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
De: 1A, rue Thomas edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo
Para: Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Suiça

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR:
De: 1A, rue Thomas edison, L-1445 Strassen, Luxemburgo
Para: Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Suiça

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO
TITULAR:
De: 1A, rue Thomas edison, L-1445 Strassen,
Luxemburgo

0000451/2007/ME/MP

32 e 33

0000854/2010/ME/MP

29

Para: Avenue Reverdil 14, 1260 Nyon, Suiça

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO
TITULAR:
De: Blankenstein 142, 7943 pe meppel, holanda
Para: Stationsplein 4, 3418 LE Amersfoort, Holanda
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RETIFICAÇÃO AVERBAMENTO
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N.º Marca
Retificação da alteração do nome do titular da marca requerida em nome HILTON HHONORS WORLDWIDE LLC, residente em 7930 Jones Branch Drive,
Suite 1100, McLean, VA 22102, Estados Unidos da América, cuja alteração foi
publicada no 12º BPI, na qual deverá ser:

00001996/2012/ME/MS

De: HHONORS WORLDWIDE LLC
Para: HILTON HONORS WORLDWIDE LLC
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PEDIDOS DE RENÚNCIA / DESISTÊNCIA

4
DESISTÊNCIA
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Desistência do pedido de registo/Marca mista “PLAZA
BEACH HOTELS” n.º 0000220/2006/ME/MS, em nome
da Grup Cierco, S.A.

Marca

Requerente

PLAZA BEACH HOTELS

Grup Cierco, S.A.

Desistência do pedido de registo/Marca mista “Alucar”
n.º 00001345/2011/MN/MP , em nome da Alucar, Empresa de Aluguer de Automóveis SA

Alucar, Empresa de Aluguer de
Automóveis SA
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PEDIDO

INDEFERIMENTO
PEDIDO

NÃO

EXAME FORMAL

NÃO

IRREGULARIDADES
FORMAIS?

SIM

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

REGULARIZAÇÃO DO
PEDIDO?

NÃO

PUBLICAÇÃO BPI

SIM

EXAME DE FUNDO

OPOSIÇÃO?

SIM

RECLAMAÇÃO
PROCEDENTE?

SIM

RECUSA PEDIDO

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA
(OFICIOSOS)?

NÃO

SIM

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO
REQUERENTE

NÃO

CONCESSSÃO DO
REGISTO
NÃO

RESPOSTA
REQUERENTE?

SIM

MAN TÉM OS
FUNDAMENTOS DE
RECUSA?

PUBLICAÇÃO DESP ACHO
BPI
NÃO

RECUSA DEFINITIVA

SIM

ETAP A RE-EXAME
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TÍTULOS DE CONCESSÃO

5
TÍTULOS DE REGISTO
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TÍTULOS DE REGISTO
MARCAS
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N.º Registo: 0000474/2007/ME/MS

N.º Registo: 0000476/2007/ME/MP

Marca: CONFUCIUS CLASSROOM

Marca: DOUBLE A

Classes: 41

Classes: 16

Titular: Development Center for Teaching

Titular: Double A International Businesses
Co., Ltd.

Chinese as a Foreign Language of The Ministry
of Education P.R.C

Data do pedido: 05-02-2007

Data do pedido: 15-05-2007

Publicação: B.O. 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: TAILÂNDIA

País de Origem: CHINA

N.º Registo: 0000491/2008/ME/MP

N.º Registo: 00000526/2008/ME/MS

Marca: LACTASOY

Marca: NEUSTRA TELE

Classes: 29

Classes: 38, 41

Titular: Vir iyapattana Company Limited

Titular: RNC Television, S.A.

Data do pedido: 24-01-2008

Data do pedido: 03-07-2008

Publicação: B.O 01-01-2010

Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 11-10-2018

País de Origem: TAILÂNDIA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 0000602/2008/MN/MP

N.º Registo: 0000603/2008/MN/MP

Marca: ACTIMALT

Marca: AQUA

Classes: 32

Classes: 32

Titular: A CAVIBEL - Indústria de Bebidas de Cabo Verde, SARL

Titular: A CAVIBEL - Indústria de Bebidas de Cabo Verde, SARL

AQUA

Data do pedido: 03-04-2008
Publicação: B.O. 01-01-2010

Data do pedido: 03-04-2008
Publicação: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 31-07-2015

Data de Concessão: 31-07-2015

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 0000604/2008/MN/MP

N.º Registo: 0000673/2007/ME/MP

Marca: CERIS

Marca: HERSHEY´S

Classes: 32

Classes: 30

Titular: A CAVIBEL - Indústria de Bebidas de Cabo Verde, SARL

Titular: The Her shey Company

HERSHEY´S

Data do pedido: 03-04-2008
Publicação: B.O. 01-01-2010

Data do pedido: 04-10-2007
Publicação: B.O. 25-06-2010
Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 31-07-2015

País de Origem: ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA

País de Origem: CABO VERDE
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N.º Registo: 0000714/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000775/2009/ME/MP

Marca: KEEP WALKING

Marca: ALMERA

Classes: 33

Classes: 12

Titular: Diageo Br ands B.V.

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (que comercialmente também usa
NISSAN MOTOR Co., LTD).

Data do pedido: 04-10-2007

KEEP WALKING

ALMERA

Publicação: B.O. 25-06-2010

Data do pedido: 25-11-2009

Data de Concessão: 13-08-2003

Publicação: 1º BPI

País de Origem: HOLANDA

Data de Concessão: 13-08-2013
País de Origem: J APÃO

DURU

LIBERO

MICRA

N.º Registo: 0000777/2009/ME/MP

N.º Registo: 0000778/2010/ME/MP&S

Marca: DURU

Marca: ERICSSON

Classes: 03

Classes: 09, 37, 38, 41, 42, 45

Titular: EVYAP SABUN YAG GLISERIN
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Titular: Telefonaktiebolaget L M Er icsson

Data do pedido: 29-09-2010

Data do pedido: 28-01-2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: TURQUIA

País de Origem: SUÉCIA

N.º Registo: 0000779/2009/ME/MP

N.º Registo: 0000780/2010/ME/MP

Marca: LIBERO

Marca: MEIA ENCOSTA

Classes: 03, 16

Classes: 33

Titular: ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG

Titular: SOCIEDADE DOS VINHOS
BORGES, S.A.

MEIA ENCOSTA

Data do pedido: 12-11-2009

Data do pedido: 02-07-2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: SUÉCIA

País de Origem: PORTUGAL

N.º Registo: 0000781/2009/ME/MP

N.º Registo: 0000782/2010/ME/MP

Marca: MICRA

Marca: PATHFINDER

Classes: 12

Classes: 12

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (que comercialmente também usa
NISSAN MOTOR Co.LTD.)

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI KAISHA (que comercialmente também
usa NISSAN MOTOR Co.LTD.)

PATHFINDER

Data do pedido: 28-06-2010

Data do pedido: 26-01-2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: J APÃO

País de Origem: J APÃO
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N.º Registo: 0000783/2010/ME/MP&S

N.º Registo: 0000784/2010/ME/MP&S

Marca: SHARP

Marca: SYNCREA

Classes: 01, 02, 07, 09, 11, 16, 37

Classes: 09, 10, 11, 35, 37, 38

Titular: SHARP KABUSHIKI KAISHA
(que comercialmente também usa SHARP
CORPORATION)

Titular: SYNCREA - ENTERPRISE
COMMUNICATIONS, SA

SYNCREA

Data do pedido: 09-02-2010
Publicação: 1º BPI

Data do pedido: 14-04-2010
Publicação: 1º BPI
Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: J APÃO

TIIDA

N.º Registo: 0000785/2009/ME/MP

N.º Registo: 0000786/2010/ME/MP&S

Marca: TIIDA

Marca: YAMAHA

Classes: 12

Classes: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45

Titular: NISSAN J IDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (que comercialmente também usa
NISSAN MOTOR Co., LTD)

Titular: YAMAHA CORPORATION

Data do pedido: 17-12-2009

Data do pedido: 15-02-2010

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: J APÃO

País de Origem: J APÃO

N.º Registo: 0000787/2010/ME/MP&S

N.º Registo: 0000788/2010/ME/MP&S

Marca: YAMAHA

Marca: YAMAHA (fig.)

Classes: 09, 11, 15, 16, 28, 41

Classes: 01, 02, 03, 05, 06, 08, 10, 13, 14,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45

Titular: YAMAHA CORPORATION
Data do pedido: 15-02-2010

Titular: YAMAHA CORPORATION

Publicação: 1º BPI

Data do pedido: 15-02-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação: 1º BPI

País de Origem: J APÃO

Data de Concessão: 13-08-2013
País de Origem: J APÃO

N.º Registo: 0000789/2010/ME/MP&S

N.º Registo: 0000804/2007/ME/MP

Marca: YAMAHA (fig.)

Marca: FLAVOR STICK

Classes: 09, 37, 38, 41, 42, 45

Classes: 34

Titular: YAMAHA CORPORATION

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Data do pedido: 15-02-2010

Data do pedido: 24-04-2008

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: J APÃO

País de Origem: SUÍÇA
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N.º Registo: 0000952/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000968/2007/ME/MP

Marca: O Boticár io

Marca: MARLBORO

Classes: 03

Classes: 34

Titular: Botica Comer cial Far macêutica, S.A

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Data do pedido: 28-05-2007

Data do pedido: 04-04-2007

MARLBORO

Publicação: 1º BPI

Publicação: B.O. 01-10-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: BRASIL

País de Origem: SUÍÇA

N.º Registo: 00001095/2008/ME/MP

N.º Registo: 00001113/2007/ME/MP

Marca: DESIGUAL

Marca: HEMOFISSURAL

Classes: 25

Classes: 05

Titular: INTS IT IS NOT THE SAME,
GmbH

Titular: Far moquímica Baldacci, S.A.
Data do pedido: 11-05-2007

Data do pedido: 01-07-2008

HEMOFISSURAL

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI
Data de Concessão: 19-01-2018

Data de Concessão: 19-01-2018

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: SUÍÇA

LAURODERME

NAVIGATOR

N.º Registo: 00001118/2007/ME/MP

N.º Registo: 00001119/2006/ME/MP

Marca: LAURODERME

Marca: LAXODAL

Classes: 03, 05

Classes: 05

Titular: FARMOQUÍMICA BALDACCI,
S.A.

Titular: FARMOQUÍMICA BALDACCI, S.A

Data do pedido: 27-07-2007

LAXODAL

Data do pedido: 11-05-2007

Publicação: 1º BPI

Publicação: 1º BPI

Data de Concessão: 19-01-2018

Data de Concessão: 19-01-2018

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: PORTUGAL

N.º Registo: 00001133/2006/ME/MP

N.º Registo: 00001393/2011/ME/MP

Marca: NAVIGATOR

Marca: COMPLAN

Classes: 16

Classes: 05, 29, 30, 32

Titular: SOPORCEL – Sociedade Portuguesa

Titular: Heinz Itália S.P.A.

de Papel, S.A.

COMPLAN

Data do pedido: 23-10-2006
Publicação: 1º BPI

Data do pedido: 19-01-2011
Publicação: 2º BPI
Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 19-01-2018

País de Origem: ITÁLIA

País de Origem: PORTUGAL
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HEINZ

N.º Registo: 00001394/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001395/2011/ME/MP

Marca: HEINZ

Marca: CUMMINS

Classes: 05, 29, 30, 31, 32

Classes: 07, 12

Titular: H.J . Heinz Company Br ands,
LLC

Titular: Cummins, Inc.
Data do pedido: 17-02-2011

Data do pedido: 19-01-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

CAVAN

NV350

N.º Registo: 00001396/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001397/2011/ME/MP

Marca: CAVAN

Marca: FLEETGUARD

Classes: 19

Classes: 07

Titular: Sociedade Por tuguesa Cavan, S.A

Titular: Cummins Filtr ation, INC.

Data do pedido: 25-02-2011

Data do pedido: 02-03-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00001409/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001410/2011/ME/MP

Marca: NISSAN

Marca: NISSAN

Classes: 09

Classes: 09

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha
(que comercialmente também usa Nissan
Motor Co., Ltd)

Titular: Nissan J idosha Kabushiki
Kaisha (que comercialmente também usa
Nissan Motor Co., Ltd)

Data do pedido: 10-03-2011

Data do pedido: 10-03-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: J APÃO

País de Origem: JAPÃO

N.º Registo: 00001416/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001417/2011/ME/MP

Marca: NV350

Marca: ODISSEIA

Classes: 12

Classes: 38

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha
(que comercialmente também usa Nissan
Motor Co., Ltd)

Titular: Multicanal Iber ia, S.L

Data do pedido: 10-03-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: J APÃO

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

73

Data do pedido: 25-03-2011

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 00001418/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001419/2011/ME/MP&S

Marca: CINTRONAFRICA

Marca: FUNAI

Classes: 30

Classes: 07, 09, 37

Titular: VEDOZI LIMITED (que comercialmente também usa CINTRONAFRICA)

Titular: Funai Electr ic Company Limited

Data do pedido: 07-04-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: JAPÃO

Data do pedido: 08-06-2011

País de Origem: NIGÉRIA

X-TRAIL

NAVARA

N.º Registo: 00001420/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001421/2011/ME/MP

Marca: X-TRAIL

Marca: FRONTIER

Classes: 12

Classes: 12

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha
(que comercialmente também usa Nissan Motor Co., Ltd)

Titular: Nissan J idosha Kabushiki
Kaisha (que comercialmente também usa
Nissan Motor Co., Ltd)

FRONTIER

Data do pedido: 20-06-2011

Data do pedido: 20-06-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: JAPÃO

País de Origem: JAPÃO

N.º Registo: 00001422/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001423/2011/ME/MP

Marca: NAVARA

Marca: TEANA

Classes: 12

Classes: 12

Titular: Nissan J idosha Kabushiki Kaisha
(que comercialmente também usa Nissan
Motor Co., Ltd)

Titular: Nissan J idosha Kabushiki
Kaisha (que comercialmente também usaNissan Motor Co. Ltd).

Data do pedido: 20-06-2011

TEANA

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 10-09-2013

País de Origem: J APÃO

País de Origem: J APÃO

N.º Registo: 00001469/2008/ME/MP

N.º Registo: 00001727/2011/ME/MP

Marca: FLAVOR ZONE

Marca: ICEBALL Device (Excl. ICEBALL), w/ROOF LINE (Sideways)

Classes: 34

Classes: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

FLAVOR-ZONE

Data do pedido: 05-01-2011

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Data do pedido: 11-11-2008

Data do pedido: 20-10-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 20-06-2014

Data de Concessão: 03-09-2013

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA
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N.º Registo: 00001729/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001731/2011/ME/MP

Marca: BEYOND MARLBORO

Marca: ICEBALL

Classes: 34

Classes: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Data do pedido: 20-10-2011

Data do pedido: 20-10-2011

ICEBALL

Publicação: 2º BPI
Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA

N.º Registo: 00001737/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001759/2011/ME/MP

Marca: MARLBORO w/ICEBALL Device

Marca: FORME

Classes: 34

Classes: 09

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Titular: Dongguan Eidolon Communications Technology Co., Ltd

Data do pedido: 20-10-2011

Data do pedido: 14-12-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

País de Origem: SUÍÇA

NUESTRA TELE

Publicação: 2º BPI

País de Origem: CHINA

N.º Registo: 00001776/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001812/2011/ME/MP

Marca: PRO FRESH

Marca: ICE BALL DEVICE

Classes: 34

Classes: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Titular: Philip Mor r is Br ands, SÀRL

Data do pedido: 12-12-2008

Data do pedido: 20-12-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação: 2º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03-09-2013

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA

N.º Registo: 00001932/2008/ME/MS

N.º Registo: 00001940/2012/MN/MP&S

Marca: NEUSTRA TELE

Marca: PÃO QUENTE CABO VERDE

Classes: 38, 41

Classes: 30, 32, 43

Titular: RNC Television, S.A.

Titular: Pão quente de Cabo Ver de

Data do pedido: 03-07-2008

Data do pedido: 19-06-2012

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 11-10-2018

Data de Concessão: 17-09-2018

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: CABO VERDE
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TORRIÉ

N.º Registo: 00002140/2013/ME/MP

N.º Registo: 00002152/2013/ME/MP

Marca: TORRIÉ

Marca: PERNOD

Classes: 30

Classes: 33

Titular: J MV, J OSÉ MARIA VIEIRA,
S.A.

Titular: PERNOD RICARD
Data do pedido: 15-03-2013

Data do pedido: 10-05-2013

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 10-04-2018

Data de Concessão: 15-11-2018

País de Origem: FRANÇA

País de Origem: PORTUGAL

PORTULOGIA

N.º Registo: 00002269/2013/ME/MS

N.º Registo: 00002305/2013/ME/MP&S

Marca: PORTULOGIA

Marca: CIRRUS

Classes: 42

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Titular: SOMAR PROBABILIDADES CONSULTORIA EM PROGRAMAÇÃO
INFORMÁTICA, LDA

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Data do pedido: 10-10-2013

CIRRUS

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI
Data de Concessão: 30-11-2018

Data de Concessão: 08-07-2016
País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00002306/2013/ME/MP&S

N.º Registo: 00002307/2013/ME/MS

Marca: CIRRUS DESIGN

Marca: MASTERCARD GLOBE HOLOGRAM DESIGN

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Classes: 36

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Data do pedido: 12-11-2013

Data do pedido: 12-11-2013

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 30-11-2018

Data de Concessão: 30-11-2018

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

MASTERCARD

Data do pedido: 12-11-2013

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00002308/2013/ME/MP&S

N.º Registo: 00002309/2013/ME/MP&S

Marca: MASTERCARD

Marca: MAESTRO

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Data do pedido: 12-11-2013

MAESTRO

Data do pedido: 12-11-2013

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 30-11-2018

Data de Concessão: 30-11-2018

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
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N.º Registo: 00002310/2013/ME/MP&S

N.º Registo: 00002312/2013/ME/MP

Marca: Maestr o Design

Marca: SDMO

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Classes: 07

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Titular: SDMO INDUSTRIES

SDMO

Data do pedido: 12-11-2013
Publicação: 3º BPI

Data do pedido: 20-12-2013
Publicação: 3º BPI
Data de Concessão: 29-11-2016

Data de Concessão: 30-11-2018

País de Origem: FRANÇA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00002319/2013/ME/MP&S

N.º Registo: 00002320/2013/ME/MP&S

Marca: INTERLOCKING CIRCLES DESIGN

Marca: MASTERCARD DESIGN
Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Classes: 09, 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

Data do pedido: 12-11-2013

Data do pedido: 12-11-2013

Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 30-11-2018

Data de Concessão: 30-11-2018

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00002322/2013/ME/MP&S

N.º Registo: 00002373/2014/ME/MP

Marca: BLUE AND BLUE INTERLOCKING CIRCLES DESIGN

Marca: INEDIT
Classes: 32

Classes: 09, 16, 36

Titular: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Titular: MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED

INEDIT

Data do pedido: 12-11-2013

Data do pedido: 11-02-2014
Publicação: 3º BPI

Publicação: 3º BPI

Data de Concessão: 12-12-2018

Data de Concessão: 30-11-2018

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

ESTRELLA DAMM

N.º Registo: 00002377/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002538/2014/ME/MP

Marca: ESTRELLA DAMM

Marca: J AVISOL

Classes: 32

Classes: 03

Titular: SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM

Titular: BRANDCARE EST 2014, S.A.

Data do pedido: 11-02-2014

Data do pedido: 20-11-2014

JAVISOL

Publicação: 3º BPI

Publicação: 4º BPI

Data de Concessão: 13-12-2018

Data de Concessão: 28-11-2018

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: PORTUGAL

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

77

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 00002555/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002589/2014/ME/MP&S

Marca: Banco Inter nacional de Cabo
Verde

Marca: VEGETA

Classes: 29, 30, 35, 42

Classes: 36

Titular: PODRAVKA PREHRAMBENA
INDUSTRIJA D.D

Titular: NOVO BANCO S.A.

Banco Internacional
de Cabo Verde

UROFLOX

VEGETA

Data do pedido: 30-09-2014
Publicação: 4º BPI

Publicação: 10º BPI

Data de Concessão: 15-11-2018

Data de Concessão: 06-10-2018

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: CROÁCIA

N.º Registo: 00002604/2014/ME/MP

N.º Registo: 00002769/2015/ME/MP

Marca: UROFLOX

Marca: technicolor

Classes: 05

Classes: 09

Titular: BIAL – PORTELA & Cª., S.A.

Titular: TECHNICOLOR
MARK MANAGEMENT

Data do pedido: 01-12-2014

TRADE-

Data do pedido: 18-05-2015

Publicação: 4º BPI

Publicação: 10º BPI

Data de Concessão: 21-06-2018

Data de Concessão: 06-06-2018

País de Origem: PORTUGAL

VENDITO

Data do pedido: 30-09-2014

País de Origem: FRANÇA

N.º Registo: 00002790/2015/ME/MP&S

N.º Registo: 00002844 /2015/MN/MS

Marca: VENDITO

Marca: NOITE EMIGRANTE

Classes: 09, 35, 36, 38

Classes: 41

Titular: AIH Subholding Nr . 1 UG
(haftungsbeschränkt)

Titular: ZS PRODUCTIONS LDA.
Data do pedido: 07-09-2015

Data do pedido: 13-05-2015

Publicação: 6º BPI

Publicação: 5º BPI

Data de Concessão: 16-03-2018

Data de Concessão: 25-04-2017

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: ALEMANHA

N.º Registo: 00003174/2016/MN/MP

N.º Registo: 00003175/2016/MN/MP

Marca: Iogur el gelados Um Sabur a!

Marca: Iogur el Pr olact, Lda

Classes: 29, 30, 32

Classes: 29, 30, 32

Titular: PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS,
Lda.

Titular: PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, Lda.

Data do pedido: 09-08-2016

Data do pedido: 09-08-2016

Publicação: 9º BPI

Publicação: 9º BPI

Data de Concessão: 17-01-2018

Data de Concessão: 17-01-2018

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 00003191/2016/MN/MP

N.º Registo: 00003192/2016/MN/MP

Marca: IOGUREL

Marca: IOGUREL GELADOS UM SABURA!

Classes: 29, 30, 32

Classes: 29, 30, 32

Titular: PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, Lda.

Titular: PROLACT - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PRODUÇÃO DE LACTICÍNIOS, Lda.

Data do pedido: 09-08-2016

Data do pedido: 09-08-2016

Publicação: 9º BPI

Publicação: 9º BPI

Data de Concessão: 08-02-2018

Data de Concessão: 08-02-2018

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00003288/2016/MN/MP

N.º Registo: 00003409/2017/MN/MS

Marca: NÔS TERRA

Marca: META

Classes: 01, 02, 03, 05, 07, 29, 30, 32

Classes: 35, 37, 38, 41, 42, 44

Titular: CASA DO AGRICULTOR - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA

Titular: Délcia Helena Fer nandes Fr eir e
Fait

META

Data do pedido: 28-12-2016
Publicação: 10º BPI

Data do pedido: 08-10-2014
Publicação: 11º BPI

Data de Concessão: 21-08-2018

Data de Concessão: 09-01-2018

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00003543/2017/MN/MS

N.º Registo: 00003544/2017/MN/MS

Marca: ECO MUSICAL

Marca: CONTACTO DIRECTO

Classes: 38

Classes: 38

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

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

Data do pedido: 27 -10-2017

Data do pedido: 27 -10-2017

Publicação: 13º BPI

Publicação: 13º BPI

Data de Concessão: 18-06-2018

Data de Concessão: 18-06-2018

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00003546/2017/MN/MS

N.º Registo: 00003552/2017/MN/MS

Marca: FALA CABO VERDE

Marca: CV NO AR

Classes: 38

Classes: 41

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

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

Data do pedido: 27 -10-2017

Data do pedido: 06 -11-2017

Publicação: 13º BPI

Publicação: 13º BPI

Data de Concessão: 18-06-2018

Data de Concessão: 18-06-2018

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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N.º Registo: 00003558/2017/ME/MP&S

N.º Registo: 00003568/2017/ME/MP

Marca: CASA SANTOS

Marca: FIREWERE

Classes: 02, 07, 08, 11, 19

Classes: 09

Titular: : CASA SANTOS-MAQUINAS,
FERRAMENTAS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO, LDA

Titular: APPLE INC

Data do pedido: 20-11-2017

Publicação: 13º BPI

Publicação: 13º BPI

Data de Concessão: 21-08-2018

Data de Concessão: 25-01-2019

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do pedido: 08-12-2017

País de Origem: PORTUGAL

IMAC

N.º Registo: 00003575/2017/ME/MP

N.º Registo: 00003576/2017/ME/MP

Marca: IMAC

Marca: MAC

Classes: 09

Classes: 09

Titular: APPLE INC.

Titular: APPLE INC

Data do pedido: 18-12-2017

Data do pedido: 18-12-2017

MAC

Publicação: 13º BPI
Data de Concessão: 21-08-2018

Data de Concessão: 21-08-2018

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

N.º Registo: 00003577/2017/ME/MP

N.º Registo: 00003635/2018/MN/MP

Marca: MACBOOK

Marca: GELATO AMORE MIO ARTE
ITALIA

Classes: 09

Classes: 30

Titular: APPLE INC.

MACBOOK

GELAMORE

Publicação: 13º BPI

Data do pedido: 18-12-2017

GELATO AMORE
MIO ARTE ITALIA

Publicação: 13º BPI

Titular: EMICELA - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA
Data do pedido: 06-03-2018

Data de Concessão: 21-08-2018

Publicação: 14º BPI

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data de Concessão: 16-01-2019
País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00003636/2018/MN/MP

N.º Registo: 00003645/2018/MN/MP&S

Marca: GELAMORE

Marca: SUNSET SUN7

Classes: 30

Classes: 25, 41

Titular: EMICELA - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA

Titular: Daniel J or ge Monteir o Fer r eir a

Data do pedido: 06-03-2018

Data do pedido: 15-03-2018
Publicação: 14º BPI

Publicação: 14º BPI

Data de Concessão: 30-10-2018

Data de Concessão: 16-01-2019

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 00003744/2018/MN/MP

N.º Registo: 00003748/2018/MN/MP

Marca: VIGOR J UVENTUDE

Marca: KUNPHUN FIREWORKS

Classes: 25

Classes: 13

Titular: ZHOU ENGUANG

Titular: ZHOU ENGUANG

Data do pedido: 17-05-2018

Data do pedido: 17-05-2018

Publicação: 15º BPI

Publicação: 15º BPI

Data de Concessão: 16-01-2019

Data de Concessão: 16-01-2019

País de Origem: CABO VERDE

País de Origem: CABO VERDE

N.º Registo: 00003752/2018/MN/MP

Marca: KUNPHUN
Classes: 13
Titular: ZHOU ENGUANG

KUNPHUN

Data do pedido: 17-05-2018
Publicação: 15º BPI
Data de Concessão: 16-01-2019
País de Origem: CABO VERDE

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

81

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO

MARCAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 000086/2006/ME/MS

N.º Registo: 00001751/2011/ME/MP

Marca: SMILING FACE DESIGN

Marca: CANON

Classe: 39

Classe: 02, 05, 09, 10, 16

Titular: TUI AG

Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA

País de Origem: Alemanha

País de Origem: JAPÃO

Data do Pedido: 22-06-2006

Data do Pedido: 08-08-2006

Publicação pedido: B.O de 28/11/2008

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 30-07-2013
Publicação Concessão: 5º BPI

Publicação Concessão: 6ºBPI

IBEROSTAR

N.º Registo: 0000291/2006/ME/MS

N.º Registo: 0000295/2007/ME/MP

Marca: IBEROSTAR

Marca: J ACK DANIEL’S

Classe: 43

Classe: 33

Titular: IBEROSTAR HOTELES Y APARTAMENTOS, S.L.

Titular: JACK DANIEL´S PROPERTIES
INC

JACK DANIEL´S

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do Pedido: 06-12-2006

Data do Pedido: 11/12/2007

Publicação pedido: B.O 01/01/2010

Publicação pedido: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 30/07/2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

LAMBERT
&
BUTLER

N.º Registo: 0000309/2006/ME/MP

N.º Registo: 0000314/2008/ME/MP

Marca: LAMBERT & BUTLER

Marca: MINUTE MAID

Classe: 34

Classe: 32

Titular: Br itish Amer ican Tobacco (Br ands)
Limited

Titular: The Coca-Cola Company

MINUTE MAID

País de Origem: INGLATERRA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do Pedido: 15-11-2006

Data do Pedido: 08-02-2008

Publicação pedido: BO 01/01/2010

Publicação pedido: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 30/07/2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

N.º Registo: 0000318/2008/ME/MP

N.º Registo: 0000354/2007/ME/MP

Marca: PALL MALL

Marca: CIDLA
Classe: 1,4,19

Classe: 34
Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

Titular: Petr óleos de Por tugal, Petr ogal,
S.A.
País de Origem: Por tugal

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do Pedido: 05-02-2007

Data do Pedido: 27-05-2008

Publicação pedido: B.O. 01/01/2010

Publicação pedido: B.O 01/01/2010

Data de Concessão: 30/04/2015

Data de Concessão: 30/07/2013

Publicação Concessão: 4º BPI

Publicação Concessão: 3ºBPI
BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 0000380/2007/ME/MS

N.º Registo: 0000359/2006/ME/MP

Marca: GALP FROTA

Marca: CORONA LIGHT

Classe: 36

Classe: 32

Titular: Petróleos de Portugal, Petrogal,
S.A.

Titular: Modelo MKT de México, S.de R.L. de
C.V.

CORONA LIGHT

País de Origem: PORTUGAL

País de Origem: México

Data do Pedido: 05-02-2007

Data do Pedido: 02/11/2006

Publicação Pedido: BO 1/01/2010

Publicação pedido: BO 1/01/2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 30/07/2013

Publicação Concessão: 4º BPI

Publicação Concessão: 8º BPI

MODELO
ESPECIAL

SONAP

N.º Registo: 00000412/2006/ME/MP

N.º Registo: 0000420/2007/ME/MP

Marca: MODELO ESPECIAL

Marca: PETROGAL

Classe: 32

Classe: 01, 04, 19

Titular: : Modelo MKT de México, S.de R.L.
de C.V.

Titular: Petr óleos de Por tugal, Petr ogal,
S.A.

País de Origem: México

PETROGAL

Data do Pedido: 06/11/2006

País de Origem: Por tugal
Data do Pedido: 05-02-2007

Publicação Pedido: BO 1/01/2010

Publicação Pedido: B.O. 01/01/2010

Data de Concessão: 30/07/2013

Data de Concessão: 30-07-2013

Publicação Concessão: 8ºBPI

Publicação Concessão: 4ºBPI

N.º Registo: 0000437/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000477/2007/ME/MS

Marca: SONAP

Marca: HILTON

Classe: 01,04,19

Classe: 43

Titular: Petr óleos de Por tugal, Petr ogal,
S.A.

Titular: HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

País de Origem: Por tugal

País de Origem: INGLATERRA

Data do pedido: 05-02-2007

Data do Pedido: 26/12/2007

Publicação Pedido: B.O 01/01/2010

Publicação pedido: B.O. 01/01/2010

Data de Concessão: 30-07-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 4ºBPI

Publicação Concessão: 7ºBPI

HILTON

N.º Registo: 0000486/2007/ME/MS

N.º Registo: 00000562/2007/ME/MS

Marca: HILTON

Marca: NOKIA

Classe: 43

Classe: 38

Titular: HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP

Titular: NOKIA CORPORATION

NOKIA

País de Origem: INGLATERRA

País de Origem: Finlândia
Data do Pedido: 29-05-2007

Data do Pedido: 26/12/2007

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: B.O. 01/01/2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 3ºBPI

Publicação Concessão: 7ºBPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 0000571/2008/ME/MP

N.º Registo: 0000565/2009/ME/MP

Marca: Tio J oão

Marca: SINHA

Classe: 30

Classe: 30

Titular: J OSAPAR J OAQUIM OLIVEIRA
S.A. PARTICIPAÇÕES

Titular: CARAMURU ALIMENTOS S.A

SINHA

País de Origem: Br asil

País de Origem: Br asil

Data do Pedido: 04/08/2009

Data do Pedido: 31-12-2008

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 03/08/2013

Publicação Concessão: 5º BPI

TVI

Publicação Concessão: 3ºBPI

N.º Registo: 0000573/2010/ME/MS

N.º Registo: 0000620/2008/ME/MS

Marca: TVI

Marca: ELEMENT

Classe: 38

Classe: 36, 43

Titular: TVI- Televisão Independente, S.A.

Titular: Westin Hotel Manage-ment, L.P.

ELEMENT

País de Origem: Por tugal
Data do Pedido: 12/07/2010

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 06/11/2008

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação Pedido: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 8ºBPI

Publicação Concessão: 5º BPI

PREFERRED
GUEST

N.º Registo: 0000624/2008/ME/MS

N.º Registo: 00000627/2008/ME/MS

Marca: PREFERRED GUEST

Marca: W HOTELS

Classe: 43

Classe: 36,43

Titular: Pr efer r ed Guest, Inc.

Titular: STARWOOD HOTELS &
RESORTS WORLDWIDE, LLC

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do Pedido: 06-11-2008

Data do Pedido: 06-11-2008

Publicação pedido: B.O. Nº1, DE 1/01/2010

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 5ºBPI

Publicação Concessão: 5ºBPI

WESTIN

N.º Registo: 00000628/2008/ME/MS

N.º Registo: 0000672/2009/ME/MP

Marca: WESTIN

Marca: FALKEN

Classe: 36, 43

Classe: 12

Titular: Westin Hotel Management, L.P.

Titular: SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: JAPÃO

Data do Pedido: 06-11-2008

Data do Pedido: 09-11-2009

Publicação Pedido: B.O 01-01-2010

Publicação Pedido: B.O 25/06/2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 5ºBPI

Publicação Concessão: 4ºBPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 0000716/2006/ME/MP

N.º Registo: 0000677/2008/ME/MP

Marca: VW

Marca: COLUNEX

Classe: 12

Classe: 20

Titular: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Titular: Colunex Por tuguesa- Industria e Distribuição de Sistema de Descanso, S.A.

COLUNEX

VW

País de Origem: Por tugal
Data do Pedido: 25-06-2008

País de Origem: Alemanha
Data do Pedido: 09-06-2006
Publicação pedido: B.O. 25-06-2010

Publicação Pedido: B.O 25/06/2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 13º BPI

Publicação Concessão: 9ºBPI

N.º Registo: Marca: 00000717/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000958/2007/ME/MP

Classe: 12

Marca: ASSOS

Titular: VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

Classe: 34
Titular: Papastr atos Cigar ette Manufacturing Company SA

País de Origem: ALEMANHA

ASSOS

Data do Pedido: 04-10-2007
Publicação pedido: B.O. 25-06-2010

País de Origem: GRÉCIA
Data do Pedido: 03-04-2007
Publicação pedido: B.O 01/10/2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

DETROIT

Publicação Concessão: 13º BPI

Publicação Concessão: 9ºBPI

N.º Registo: 0000960/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000961/2007/ME/MP

Marca: DETROIT

Marca: EVE

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is Pr oducts, S.A.

Titular: Philip Mor r is Pr oducts, S.A

EVE

País de Origem: SUÍÇA
Data do Pedido: 03-04-2007
Publicação pedido: B.O. 01-10-2010

País de Origem: SUÍÇA
Data do Pedido: 03-04-2007
Publicação pedido: B.O. 01-10-2010

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 9º BPI

Publicação Concessão: 9º BPI

FLIP - TOP

N.º Registo: : 0000962/2007/ME/MP

N.º Registo: 0000963/2007/ME/MP

Marca: FLIP— FLOP

Marca: FOUR SQUARE

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is Br ands SARL.

Titular: Philip Mor r is Pr oducts, S.A

FOUR SQUARE

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA

Data do Pedido: 03/04/2007

Data do Pedido: 03-04-2007

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010
Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 9º BPI

Publicação Concessão: 9º BPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 0000982/2009/ME/MS

N.º Registo: 0000964/2007/ME/MP

Marca: ACA

Marca: IFLAVOR

Classe: 37

Classe: 34

Titular: ALBERTO COUTO ALVES, SA

Titular: Philip Mor r is Pr oducts, S.A.

País de Origem: Por tugal

País de Origem: SUÍÇA

ACA

Data do Pedido: 03-04-2007

Data do Pedido: 16/02/2009
Publicação pedido: 1º BPI

Publicação Pedido: B.O. 01-10-2010

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 3ºBPI

Publicação Concessão: 9º BPI

N.º Registo: Marca: 00001032/2010/ME/MP

N.º Registo: 000001094/2006/ME/MP

Marca: UBAGO

Marca: Delta CAFÈS

Classe: 29

Classe: 30

Titular: UBAGO GROUP MARE, S.L.

Titular: NOVADELTA-COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, S.A.

País de Origem: ESPANHA

País de Origem: PORTUGAL

Data do Pedido: 27-01-2010

Data do Pedido: 08-09-2006

Publicação pedido: 1ºBPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 6º BPI

Publicação Concessão: 3º BPI

DOVE

N.º Registo: 00001096/2007/ME/MP

N.º Registo: 00001100/2007/ME/MP

Marca: DOVE

Marca: ELASTOPLAST

Classe: 29, 30

Classe: 10

Titular: Mar s, Incor por ated

Titular: Beier sdor f AG

ELASTOPLAST

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

País de Origem: ALEMANHA

Data do Pedido: 07-02-2007

Data do Pedido: 29-05-2007

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 9ºBPI
Publicação Concessão: 12º BPI

N.º Registo: 00001102/2007/ME/MP

N.º Registo: 000001103/2007/ME/MP

Marca: ERREA

Marca: EUCERIN

Classe: 25

Classe: 03

Titular: ERREA`SPORT S.p.A.

Titular: Beier sdor f AG

País de Origem: ITÁLIA

EUCERIN

Data do Pedido: 20-09-2007

País de Origem: ALEMANHA
Data do Pedido: 29-05-2007

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013

Publicação Concessão: 3ºBPI

Publicação Concessão: 12º BPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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N.º Registo: 000001126/2006/ME/MP

N.º Registo: 00001124/2007/ME/MP

Marca: MERCK

Marca: MARS

Classe: 01,02,03,05,09,16,29,30

Classe: 30

Titular: MERCK KGaA

Titular: Mar s Incor por ated

MARS

País de Origem: ALEMANHA

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

MERCK

Data do Pedido: 07-02-2007

Data do Pedido: 27-10-2006
Publicação pedido: 1º BPI

Publicação Pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 8ºBPI

Publicação Concessão: 3ºBPI

NIVEA

N.º Registo: 00001134/2007/ME/MP

N.º Registo: 00001136/2007/ME/MP

Marca: NIVEA

Marca: PEDIGREE

Classe: 03

Classe: 05, 31

Titular: Beier sdor f AG

Titular: Mar s Incor por ated

PEDIGREE

País de Origem: ALEMANHA
Data do Pedido: 29-05-2007

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 07-02-2007

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03-09-2013
Publicação Concessão: 3ºBPI

Publicação Concessão: 12º BPI

N.º Registo: 00001146/2006/ME/MP&S

N.º Registo: 00001157/2007/ME/MP

Marca: Siemens

Marca: TWIX

Classe: 01, 05, 07, 09, 10, 11, 35, 37

Classe: 30

Titular: Siemens Aktiengesellschaft

Titular: Mar s Incor por ated

TWIX

País de Origem: Alemanha
Data do Pedido: 19/12/2006

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Publicação pedido: 1º BPI

Data do Pedido: 07-02-2007

Data de Concessão: 03/09/2013

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação Concessão: 8ºBPI

Data de Concessão: 03-09-2013
Publicação Concessão: 4ºBPI

VIAGENS ABREU

N.º Registo: 000001158/2010/ME/MP&S

N.º Registo: 000001160/2007/ME/MP

Marca: VIAGENS ABREU

Marca: WHISKAS

Classe: 16, 39, 43

Classe: 31

Titular: VIAGENS ABREU, S.A.

Titular: Mar s Incor por ated

País de Origem: PORTUGAL

WHISKAS

Data do Pedido: 12/07/2010

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 07-02-2007

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Publicação Concessão: 3º BPI

Publicação Concessão: 4º BPI
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N.º Registo: 00001191/2009/ME/MP

N.º Registo: 00001168/2006/ME/MP

Marca: Toyokalon

Marca: IBM

Classe: 17, 26

Classe: 09, 16

IBM

Titular: Denki Kagaku Kogyo Kabushiki
Kaisha

Titular: INTERNATIONAL BUSI-NESS
MACHINES CORPORATION

País de Origem: J APÃO

País de Origem: Estados Unidos da Amér ica

Data do Pedido: 16-09-2009

Data do Pedido: 20-09-2006

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 1º BPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 7º BPI

Publicação Concessão: 9ºBPI

TRAVELPORT

N.º Registo: 00001192/2009/ME/MS

N.º Registo: 0001222/2011/ME/MP

Marca: TRAVELPORT

Marca: NATURA BISSÉ

Classe: 39, 42, 43

Classe: 03

Titular: TRAVELPORT INC.

Titular: NATURA BISSÉ INTERNATIONAL S.A.

NATURA
BISSÉ

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 18/03/2009

País de Origem: Espanha
Data do Pedido: 06-04-2011

Publicação pedido: 1º BPI

Publicação pedido: 2º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 7º BPI

Publicação Concessão: 7ºBPI

N.º Registo: 00001225/2011/ME/MP&S

N.º Registo: 00001227/2011/ME/MP

Marca: HINO

Marca: HAVANA CLIB

Classe: 12, 37

Classe: 33

Titular: HINO J IDOSHA KABUSHIKI
KAISHA ( ALSO TRADING as HINO MOTORS LDA.,)

Titular: Havana Club Holding, S.A.

País de Origem: J APÃO

Data do Pedido: 14/03/2011

Data do Pedido: 08/02//2011

Publicação pedido: 2ºBPI

Publicação pedido: 2ºBPI

Data de Concessão: 13/08/2013

Data de Concessão: : 13/08/2013

Publicação Concessão: 7ºBPI

País de Origem: Luxembur go

Publicação Concessão: 7º BPI

N.º Pedido: 00001235/2010/ME/MP

N.º Registo: 00001274/2011/ME/MP

Marca: DANOSA

Marca: BUDWEISER

Classe: 19

Classe: 32

Titular: Der ivados Asfálticos Nor malizados,
S.A.

Titular: Anheuser -Busch, LLC

BUDWEISER

País de Origem: Espanha
Data do pedido: 13/07/2010

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 16-02-2011

Publicação: 2º BPI

Publicação pedido: 2º BPI
Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13/08/2013
Publicação Concessão: 7ºBPI

Publicação Concessão: 3º BPI
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89

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
N.º Registo: 00001349/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001275/2011/ME/MP

Marca: NIVEA

Marca: BUD

Classe: 03

Classe: 32

Titular: Beier sdor f AG

Titular: Anheuser -Busch , LLC

BUD

País de Origem: Alemanha

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA

Data do Pedido: 13-04-2011

Data do Pedido: 16-02-2011

Publicação pedido: 2º BPI

Publicação Pedido: 2º BPI

Data de Concessão: 13-08-2013

Data de Concessão: 13-08-2013

Publicação Concessão: 8ºBPI

Publicação Concessão: 3º BPI

NIMED

N.º Registo: 0001480/2010/ME/MP

N.º Registo: 00001485/2010/ME/MP

Marca: NIMED

Marca: Mar lbor o

Classe: 05

Classe: 34

Titular: Helsinn Healthcar e S.A.

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS,
SARL

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: SUÍÇA

Data do Pedido: 31/05/2010

Data do Pedido: 26/02/2010

Publicação pedido: 2º BPI

Publicação pedido: 2º BPI

Data de Concessão: 10/09/2013

Data de Concessão: 10-09-2013

Publicação Concessão: 7º BPI

Publicação Concessão: 7ºBPI

N.º Registo: 00001489/2010/ME/MP

N.º Registo: 00001632/2012/ME/MP

Marca: PM CREST (w/ VENI VIDI VICI)

Marca: MARLBORO SILVER FILTER
CIGARETTES

Classe: 34

Classe: 34

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SARL

Titular: Philip Mor r is Br ands Sàr l

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: Suiça

Data do Pedido: 26-02-2010

Data do Pedido: 26/01/2012

Publicação pedido: 2º BPI

Publicação pedido: 2ºBPI

Data de Concessão: 10-09-2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Publicação Concessão: 7º BPI

Publicação Concessão: 7ºBPI

N.º Registo: 00001703/2008/ME/MP

N.º Registo: 00001706/2010/ME/MP

Marca: MARLBORO GOLD TOUCH

Marca: MARLBORO GOLD SILVER

Classe: 34

Classe: 34

Titular: Philip Mor r is BRANDS, SÀRL

Titular: Philip Mor r is Br ands Sàr l

País de Origem: SUÍÇA

País de Origem: Suiça

Data do Pedido: 25-09-2008

Data do Pedido: 06/07/2010

Publicação pedido: 2º BPI

Publicação pedido: 2ºBPI

Data de Concessão: 03-09-2013

Data de Concessão: 03/09/2013

Publicação Concessão: 7ºBPI

Publicação Concessão: 7ºBPI
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N.º Registo: 00001751/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001717/2011/ME/MP

Marca: SCHWEPPES

Marca: MARLBORO GOLD BEYOND label

Classe: 32

Classe: 34

Titular: The Coca-Cola Company

Titular: Philip Mor r is Br ands Sàr l
País de Origem: Suiça

SCHWEPPES

Data do Pedido: 20/10/2011
Publicação pedido: 2ºBPI

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 29-11-2011
Publicação pedido: 2º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 7ºBPI

Publicação Concessão: 11º BPI

N.º Registo: 00001772/2011/ME/MP

N.º Registo: 00001821/2012/ME/MP

Marca: COCA COLA

Marca: GUCCI

Classe: 32

Classe: 18

Titular: The Coca-Cola Company

Titular: GUCCIO GUCCI S.P.A.

GUCCI

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA
AMÉRICA
Data do Pedido: 29-11-2011

País de Origem: ITÁLIA
Data do Pedido: 04/01/2012
Publicação pedido: 2º BPI

Publicação pedido: 2º BPI

Data de Concessão: 03/09/2013

Data de Concessão: 03-09-2013

Publicação Concessão: 7ºBPI

Publicação Concessão: 11ºBPI

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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PUBLICAÇÃO DE OBRAS
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

7
PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

92

INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Publicação Número 473

Publicação Número 514
AUTOR PÃO QUENTE CABO VERDE LDA.

AUTOR DAVID PEDRO BARBOSA DA SILVA

Título da Obra NHA LOJA

Título da Obra DJOBI FARMÁCIA

Classificação PROJECTO

Classificação SOFTWARE
Suporte de Entrega CD
Data do pedido 26/04/2018

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 18/07/2018

Publicação Número 515

Publicação Número

AUTOR RESAME FEIRE VASCONCELOS

AUTOR

Título da Obra BU REI

Título da Obra

Classificação MÚSICA

Classificação

516
JAILSON FERNANDES FURTADO
KRETXEU
MÚSICA
CD

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 12/10/2018

Suporte de Entrega

Publicação Número 517

Publicação Número 518
AUTOR JAILSON FERNANDES FURTADO

Data do pedido

AUTOR JAILSON FERNANDES FURTADO

17/10/2018

Título da Obra FORÇA D’AMOR

Título da Obra SERÁ

Classificação MÚSICA

Classificação MÚSICA
Suporte de Entrega CD
Data do pedido 17/10/2018

Suporte de Entrega CD
Data do pedido 17/10/2018

Publicação Número 521

Publicação Número 520

AUTOR TERESA ALEXANDRA ESTEVES DIAS

AUTOR MÁRIO CONCEIÇÃO FÁTIMA VAZ

DE ALMEIDA

ALMEIDA MENDES MOREIRA

Título da Obra EXPO MODA CULTURA

Título da Obra INIMIGO PÚBLICO Nº 1

Classificação

Classificação GUIÃO

PROJETO

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 26/16/2018

Suporte de Entrega DVD
Data do pedido 23/10/2018

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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Publicação Número 522

Publicação Número 523
AUTOR JAILSON FERNANDES FURTADO

AUTOR JAIME MOSSO MACEDO MAGALHÃES
Título da Obra AS AVENTURAS DE MANEL & BLIMUNDO

Título da Obra BO É LINDA
Classificação MÚSICA

Classificação GUIÃO
Suporte de Entrega CD
Data do pedido 17/10/2018

Suporte de Entrega

PAPEL
Data do pedido 31/10/2018

Publicação Número 524
AUTOR ELSON MANUEL SOARES SANTOS

Publicação Número 527
AUTOR EUGÉNIO AUGUSTO P. INOCÊNCIO

Título da Obra NÓS, POVO DAS ILHAS

Título da Obra O DUPLO LAÇO OU DEPOIS DAS
MANGAS VÊM OS ABACATES

Classificação DOCUMENTÁRIO
Classificação ROMANCE
Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 31/10/2018

Publicação Número

AUTOR

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 14/11/2018

528

Publicação Número 530
AUTOR TERESA ALEXANDRA ESTEVES DIAS

ERIC MANUEL DOS SANTOS BARROS ORTET FERNANDES

Título da Obra

DE ALMEIDA

AUTENTICAÇÃO, CONTROLO, PAGAMENTO

Título da Obra EXPO NOIVOS SAL
Classificação PROJETO

E AUTOMAÇÃO DE TAREFAS USANDO A
TECNOLOGIS NFC
Classificação
Suporte de Entrega
Data do pedido

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 26/16/2018

PROJETO
PAPEL
07/11/2018

Publicação Número

Publicação Número 531
AUTOR NESTOR HERNANDEZ CARVALHAL

AUTOR

532
NESTOR HERNANDEZ CARVALHAL
ANDRADE

ANDRADE
Título da Obra

Título da Obra AKRITUDE
Classificação PROJETO

Classificação
Suporte de Entrega

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 30/11/2018

Data do pedido

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
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MASTERMIND
PROJETO
PAPEL
30/11/2018
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Publicação Número 535
AUTOR AMÂNDIO ASSUNÇÃO SEMEDO DOS

Publicação Número 534
AUTOR NESTOR HERNANDEZ CARVALHAL

ANDRADE

SANTOS
Título da Obra SYSBANCA/Oba SysBanka

Título da Obra PONTO4U / Oba Ponto Pagamento.

Classificação SOFTWARE

Classificação SOFTWARE
Suporte de Entrega PENDRIVE
Data do pedido 28/12/2018

Suporte de Entrega PENDRIVE
Data do pedido 28/12/2018

Publicação Número 536

Publicação Número 539
AUTOR LUANA LIMA SILVA

AUTOR FRANCISCO SENA MASCARENHAS
Título da Obra 10TON

Título da Obra Cadeia de Segurança Alimentar do Profissional no Ambiente Interno do Trabalho

Classificação PROJECTO

Classificação Projeto

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 10/12/2018

Suporte de Entrega PAPEL
Data do pedido 21/01/2019

Publicação Número 540
AUTOR LUANA LIMA SILVA
Título da Obra Gestão Operacional 3 em 1: Cadeia de Segurança Alimentar (CSA), Gestão Alimentar do
Lar(GAJ) e Educação Pedagógico Animada
(EPA), Criança Saudável e Feliz
Classificação Projeto
Suporte de Entrega Papel
Data do pedido 21/01/2019
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