
INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
FICHA TÉCNICA 
 
 
BPI - BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
 

CONCEÇÃO: INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 
(IGQPI) 
CABO VERDE / 13 de maio de 2019 

©Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida! 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

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 (no ano 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 instituiu a OMPI. 

Nas economias de conhecimento, a proteção dos ativos da Propriedade Intelectual (PI), favorece as trocas comerciais, ajuda a ultrapassar as barrei-
ras comerciais, aumenta a competitividade e facilita as exportações das empresas. 

A Proteção da Propriedade Intelectual, visa garantir o retorno dos investimentos, através da salvaguarda dos direitos emergentes dos ativos da PI e a 
sã concorrência dos mercados. O direito da Propriedade Intelectual é visto assim, como um instrumento de disciplina dos mercados e uma forma de 
reduzir as incertezas dos inovadores, dos pesquisadores e industriais, propiciando assim a criação de riquezas. 

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, desempenho 
de seus atletas e equipas favoritas sem sair de casa. 
Os desportos se tornaram numa indústria global multibilionária - que gera investimentos em instalações (de estádios desportivos a redes de radiodi-
fusão), 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, estimu-
la o crescimento da indústria, permitindo que as organizações desportivas 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 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 desportiva. 
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 desportivos. 
  
A campanha deste ano é uma oportunidade para celebrar nossos heróis desportivos e todas as pessoas ao redor do mundo que estão inovando nos 
bastidores para impulsionar o desempenho desportivo 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 hu-
mana.* 
  
 
*Fonte: OMPI, Texto original em inglês, Site: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/index.html  

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 Bo-
letim da Propriedade Intelectual”. 
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PEDIDOS DE REGISTO  
LOGOTIPO 
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Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 
 

00004002/2019 
 
ZEBRATRAVEL TURISMO E VIAGEM, LDA 
 
 
Cabo Verde 
 
ALTO S. PERO, S. FILIPE. FOGO, CABO VERDE 
 
 
05-03-2019 

 

Logotipo nº 
 

Requerente 
 
 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Data do pedido 
 

00004030/2019 
 
Sociedade de Empreendimentos Turísticos LDA. 
 
 
Cabo Verde 
 
Hotel Pestana Trópico, Avenida Rotary, Prainha, Cida-
de da Praia 
 
22-04-2019 

Azul; Rosa; Laranja; Verde; Amarelo Torrado e Azul Bébé  
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PEDIDOS DE REGISTO  
MARCAS 
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 00003225/2019/ME/MP&S 
09,35,36,38,41,42,45 
 
Facebook, Inc. 
Estados Unidos da América 
 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Uni-
ted States of America 
 
Industrial e Comercial  
20-03-2019  
 
Abaixo Listado 

 

Classe  9: Hardware informático; Software para atividades de rede social e interação com comunidades online; Ferramentas de desenvolvimento de software 
para computador; Software para utilização como uma interface de programação de aplicações (“API”); Interface de programação de aplicações (“API”) para 
software que viabiliza serviços online para atividades de rede social e para recolha, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Software para 
criação, gestão e interação com uma comunidade online; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, 
apresentação, identificação, blogging, transmissão contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e 
partilha ou fornecimento outro modo de meios eletrónicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Software para modificar 
e permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo 
audiovisual com filtros para uso em fotografia e efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferencia-
dores, etiquetas de metadados, hiperligações; Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de 
dados e informações; Software informático descarregável de comércio eletrónico permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico 
através da Internet e redes de comunicação; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático 
de motores de pesquisa; Cartões presente codificados magneticamente; Software para usar na criação, gestão, medição e divulgação de publicidade de tercei-
ros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor informático para armazenar anúncios e distribuir publicidade a websites; Software de jogo de 
realidade virtual; Software de jogo de realidade aumentada; Software de jogo de realidade mista; Hardware de computador de jogo de realidade virtual; 
Hardware de computador de jogo de realidade aumentada; Hardware de computador de jogo de realidade mista; Dispositivos periféricos de computador; 
Software de  realidade virtual para utilização que permite que computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos de mão, computadores do tipo 
tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis para fornecer experiências de realidade virtual; Software de jogo eletrónico para dispositivos sem fios; Soft-
ware de jogo eletrónico para dispositivos eletrónicos de mão; Software de jogo eletrónico; Periféricos usáveis para computadores, computadores do tipo 
tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Software de realidade virtual; Software de realidade aumentada; Software de realidade mista; Software de 
videojogos; Programas de jogo de computador multimédia interativos; Programas de jogo eletrónico descarregáveis; Software de jogo de computador; Aus-
cultadores para utilização com computadores; Equipamento laser para propósitos não médicos; Periféricos; Software para integração de dados eletrónicos 
com ambientes do mundo real com o propósito de entretenimento, educação, jogos, comunicação, e redes sociais; Software para aceder e ver texto, imagens 
e dados eletrónicos relacionados com conferências no campo do desenvolvimento de software; Software para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e 
manutenção de aplicações de software móveis para aparelhos de comunicação eletrónicos portáteis, nomeadamente, telefones celulares, smartphones, com-
putadores portáteis e computadores em forma de tablet; Software para converter linguagem natural em comandos executáveis por máquinas; Software, no-
meadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software de inteligência artificial; Software de assistente 
pessoal; Software de assistente social; Ferramentas de desenvolvimento de software para permitir que as aplicações de software acedam a serviços de segun-
da linha, nomeadamente, armazenamento de dados, notificações push, e gestão de utilizador; Software para serviços de mapeamento; Software para planear 
atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Software de mapeamento social e de destino; Software para fazer reservas e outras marcações; 
Software para encomendar e/ou comprar bens e serviços; Software com conhecimento da localização para busca, determinação e partilha de localizações; 
Software para entrega de conteúdo sem fios, dados e informação; Software para permitir acesso, visualização, edição, ligação, partilha e de outro modo 
fornecimento de meios eletrónicos e informações através da Internet e redes de comunicação; Software, nomeadamente, uma aplicação para fornecer funcio-
nalidades de atividades de rede social; Software para criação, gestão e acesso a grupos dentro de comunidades virtuais; Software para busca e alertas basea-
dos em localização; Software para pesquisa e identificação de oportunidades de emprego; Software para identificar e permitir que os utilizadores contactem 
representantes do governo; Software fornecendo um mercado virtual; Software que fornece informações meteorológicas com base em localização; Forneci-
mento de software, vinculação ou transmissão de notícias ou informações sobre eventos atuais; Software de controlo parental; Software para facilitar a inte-
ração e comunicação entre humanos e plataformas AI (inteligência artificial); Software sob a forma de aplicação móvel para criar, partilhar, disseminar e 
publicar anúncios; Software para publicidade com base em geolocalização e promoção de produtos e serviços; Software de interface de programação de 
aplicações (API) para permitir a recuperação, carregamento, acesso e gestão de dados; Software para visualizar e interagir com um feed de imagens, conteú-
do audiovisual e vídeo, e texto e dados associados; Software descarregável para encontrar conteúdos e editores de conteúdos, e para subscrever conteúdo; 
Software para organização de imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais por meio de etiquetas de metadados; Software para criação e gestão de perfis de 
média social e contas de utilizadores; Software para carregamento, descarregamento, streaming, arquivamento, transmissão e partilha de imagens, conteúdo 
audiovisual e vídeo e texto e dados associados; Equipamento interativo de fotografia e vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, 
impressão e partilha de imagens digitais e video; Software que permite que indivíduos, grupos, empresas e marcas criem e mantenham uma presença online 
para fins de marketing; Software para anunciantes comunicarem e interagirem com comunidades online; Software para transmissão de conteúdo de entrete-
nimento multimédia; Interface de programação de aplicações (API) para utilização no desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial (IA), nomea-
damente, bots, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software para organização de eventos; Software de computador, software de computador descarregável 
e software de aplicação móvel para utilização na captura e edição de fotografias, gravação e edição de vídeos; Hardware de computador de realidade virtual; 
Hardware de jogos de realidade virtual; Softwares de realidade virtual para utilização em  sistemas de habilitação de computadores, consolas de vídeo, con-
solas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e telefones móveis para proporcionar experiências de realidade virtual; Software de jogos de com-
putador para consolas de lar de jogos de vídeo; Periféricos portáteis para computadores, computadores portáteis, dispositivos móveis e telefones móveis, 
nomeadamente, visores configuráveis montados na cabeça; Fones de ouvido para utilização com consolas de videojogos; Software de computador; Hardwa-
re de computador de realidade aumentada; Fones com microfone incorporados de realidade virtual; Fones com microfone incorporado de realidade aumenta-
da; Óculos de realidade virtual; Óculos de realidade aumentada; Software de realidade virtual para navegar num ambiente de realidade virtual; Software de 
realidade aumentada para navegar em ambiente de realidade aumentada; Software de realidade aumentada para utilização em computadores, consolas de 
videojogos, consolas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e telefones móveis para proporcionar experiências de realidade aumentada; Fones 
com microfone incorporados para jogos de realidade virtual; Fones de ouvido para jogos de realidade aumentada; Controladores de realidade virtual de mão; 
Controladores de realidade aumentada de mão; Programas de jogos de vídeo e de computador; Software de entretenimento interativo; Software de reconhe-
cimento de gestos; Sensores de rastreamento de movimento para a tecnologia de realidade virtual; Sensores de rastreamento de movimento para tecnologia 
de realidade aumentada; Software para controlo de operação de dispositivos áudio e vídeo; Streaming de média digital; Fones de ouvido; Auscultadores; 
Software de exibição de vídeo; Hardware de exibição de vídeo, nomeadamente drivers de vídeo para óculos de vídeo; Software para navegar num ambiente 
de realidade virtual; Software para utilização em computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e tele-
fones móveis para proporcionar realidade virtual e realidade aumentada; Software de realidade virtual para rastreamento de objetos, controlo de movimento 
e visualização de conteúdo; Software de realidade aumentada para rastreamento de objetos, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de 
realidade virtual para que os utilizadores vivenciem a visualização, manipulação e imersão virtuais; Software de realidade aumentada para os utilizadores 
experimentarem visualização de realidade, manipulação e imersão aumentadas; Software de realidade virtual para operação de realidade virtual; Fones com 
microfone incorporados; Software de realidade aumentada para operar fones com microfone incorporados de realidade aumentada; Realidade de software 
virtual para entretenimento interativo; Software de realidade aumentada para entretenimento interativo; Fones com microfone incorporados; Software para 
gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e análise de dados de hardware de computador vestível; Dispositivos de computação vestíveis 
compostos principalmente por softwares e telas de exibição para conexão a computadores, tablets, dispositivos móveis e telefones móveis, a fim de possibili-
tar experiências de realidade virtual aumentada; Óculos de proteção para possibilitar a realidade virtual, realidade aumentada mundial; Software para utiliza-
ção na conceção e criação de software de realidade virtual e realidade aumentada; Interface de programação de aplicações (API) para softwares para  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 
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desenvolvimento de realidade virtual e realidade aumentada; Software e firmware para programas do sistema operacional; Sistemas operacionais de com-
putador; Software para rastreamento de movimento, visualização, manipulação, vista e exibição de experiências virtuais aumentadas; Software, firmware e 
hardware para utilização em rastreamento e reconhecimento visual, de voz, áudio, movimento, olho e gestos; Hardware e software de computador para 
operação de dispositivos sensores; Dispositivos sensores eletrónicos, câmeras, projetores, microfones para deteção, captura e reconhecimento de gestos, 
facial, e de voz,; Hardware e software de computador para deteção de objetos, gestos de utilizadores e comandos; Software e firmware para controlo, confi-
guração e gestão de controladores; Software e firmware para permitir que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Software de 
sistema operativo de computador; Programas de driver de software para dispositivos eletrónicos para permitir que hardware de computador e dispositivos 
eletrónicos comuniquem entre si; Câmeras; Baterias; Carregadores de bateria; Caixas de bateria; Conjuntos de bateria; Carregamento de energia e gestão de 
energia para dispositivos eletrónicos móveis; Docas de carregamento; Suportes de carregamento para dispositivos eletrónicos móveis; Carregadores de base 
para dispositivos eletrónicos móveis; Bancos de energia; Carregadores Externos; Caixas de carregamento sem fios; Dispositivos de bateria elétrica  recarre-
gáveis; Baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Baterias externas recarregáveis para utilização com dispositivos eletrónicos móveis; Carre-
gadores para baterias; Adaptadores de energia; Adaptadores Elétricos; Conetores elétricos e eletrónicos; Adaptadores de energia; Sacos e estojos especial-
mente adaptados para dispositivos eletrónicos móveis; Pastas, mochilas e malas para dispositivos eletrónicos móveis; Caixas para dispositivos eletrónicos 
móveis; Painéis frontais; Capas protetoras e estojos para dispositivos eletrónicos móveis; Luvas de proteção para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes, 
braçadeiras, grampos e estojos de transporte especialmente adaptados para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes de parede para montagem de dispositi-
vos eletrónicos móveis; Suportes para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes para dispositivos eletrónicos móveis; Controlos remotos para dispositivos 
eletrónicos móveis; Cabos e conetores áudio e altifalantes elétricos; Altifalantes de áudio; Estações de ancoragem para dispositivos eletrónicos móveis; 
Altifalantes; Peças de cabos eletrónicos e acessórios; Cabos elétricos; Cabos de conexão; Cabos para transmissão de sinal ótico; Cabos de energia e conec-
tores de cabos; Microfones; Recetores de áudio; Transmissores de áudio; Periféricos de computador sem fios; Monitor de vídeo montado na cabeça; Rece-
tores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmissores e recetores sem fios para reprodução de sinais sonoros; Sensores elétricos; Sensores para 
monitorização de movimentos físicos; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da 
Internet e redes de comunicação; Software sob a forma de aplicação móvel; Cartões SIM; Software para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo 
e texto; Software, nomeadamente, software de mensagens instantâneas, software de partilha de ficheiros, software de comunicações para troca eletrónica de 
dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de computador, móvel, sem fios, e redes de comunicação; Software para gestão de informação pessoal, e 
software de sincronização de dados; Software para gestão de conteúdo de redes sociais, com interação com uma comunidade virtual, e transmissão de ima-
gens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, comentários, publicidades, comunicação publicitária de média e 
informações; Software para exibir e partilhar a localização de um utilizador e encontrar, localizar e interagir com outros utilizadores e locais; Software para 
utilização em gestão de relacionamento com clientes (CRM); Software para fornecer informações ao consumidor; Software de mensagens; Software para 
facilitar e organizar o financiamento e a distribuição de fundos e donativos; Software para serviços de recolha de fundos de caridade online e serviços de 
donativos financeiros; Software para facilitar chamadas de voz sobre IP (VOIP), chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagens 
instantâneas e serviços de rede social online; Equipamento de telecomunicações para fornecimento de acesso de terceiros a, e que permite a transmissão de 
vídeo, dados e voz, redes de comunicações globais, nomeadamente, terminais móveis e de computador e de telemóveis, transceptores de bases e respetivos 
componentes de rádio sem fios, transceptores de dados, repetidores de dados, routers e comutadores, circuitos de transmissão, circuitos integrados, hardwa-
re de computador, clientes e servidores de nuvem móveis, multiplexadores, processadores de sinais digitais, processadores de sinal de freqüência de rádio, 
circuitos de comutação móvel, controladores elétricos de tráfego aéreo, controladores elétricos de acesso, controladores elétricos de porta remota, portas de 
rádio, antenas, componentes de rádio eletrónico, software para aplicações de telecomunicações, redes de núcleo móvel que compreendem transceptores de 
dados, redes sem fios e gateways para recolha, transmissão e gestão de dados, voz e vídeo; Software de comunicação e hardware de computador de comu-
nicação para fornecer acesso à Internet. Classe 35: Serviços de publicidade, de marketing e de promoção; Fornecimento de pesquisa de mercado e serviços 
de informação; Promover os bens e serviços dos outros através de redes de computadores e de comunicação; Serviços de publicidade e negócios, nomeada-
mente, planeamento de média e compra de média para terceiros; Serviços de publicidade comercial e empresarial, nomeadamente serviços de publicidade 
para acompanhamento do desempenho publicitário, para gestão, distribuição e publicidade de serviços, para análise de dados publicitários, para comunica-
ção de dados publicitários, e para otimização do desempenho publicitário; Serviços de consultoria nas áreas de publicidade e marketing; Facilitar a troca e 
venda de serviços e produtos de terceiros através de redes de computadores e de comunicação; Serviços de loja de venda online com uma grande variedade 
de bens de consumo de terceiros, vales-presente, entrega de média digital, Fones com microfone incorporados de realidade virtual, e conteúdo e dados de 
realidade virtual; Disponibilizar mercados online para vendedores de bens e/ou serviços; Fornecimento de instalações online para conectar vendedores a 
compradores; Rede de negócios; Emprego e serviços de recrutamento; Serviços de publicidade e distribuição de informações, em especial, fornecimento de 
espaço publicitário classificado através da rede mundial de computadores; Fornecimento de bases de dados informáticas online e bases de dados pesquisá-
veis online no domínio dos classificados; Serviços de cartões de oferta pré-pagos, em especial, emissão de certificados de vale-presente que possam ser 
trocados por bens ou serviços; Serviços de caridade, em particular que promovem a consciencialização pública sobre atividades beneficentes, filantrópicas, 
voluntárias, públicas, comunitárias e humanitárias; Fornecimento de concursos e programas de incentivo destinados a reconhecer, recompensar e incentivar 
indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filantropia, voluntariado, serviço público e comunitário e ativida-
des humanitárias e partilha de produto de trabalho criativo; Organização de exposições e eventos no domínio do desenvolvimento de software e hardware 
para fins comerciais ou publicitários; Serviços de associação que promovem os interesses de profissionais e empresas no campo do desenvolvimento de 
aplicações de software móvel; Publicidade online e promoção de bens e serviços de terceiros através da Internet; Serviços de consultoria de marketing e 
publicidade; Serviços de pesquisa de mercado; Publicidade, marketing e promoção de bens e serviços de terceiros, através do fornecimento de equipamento 
fotográfico e de vídeo em eventos especiais; Fornecimento de espaço online para transmissão ao vivo de vídeos de eventos promocionais; Organização e 
realização de eventos especiais para fins comerciais, promocionais ou publicitários; Publicidade através de média eletrónica; Organização, promoção e 
realização de exposições, feiras e eventos para fins comerciais; Organização e realização de eventos, exposições, feiras de negócios e conferências para fins 
comerciais nas indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, produtos eletrónicos de consumo e videojogos; Serviços de loja de venda online 
com fones, jogos, conteúdo de média digital de realidade virtual e de realidade aumentada; Fornecimento de informações de listas telefónicas através de 
redes de comunicações globais; Serviços de catálogo eletrónico; Gestão de relacionamento com clientes; Assistência empresarial e serviços de consultoria; 
Fornecimento de recursos online com comentários de utilizadores sobre organizações comerciais, provedores de serviços e outros recursos; Serviços de 
publicidade; Divulgação de publicidade para terceiros através de uma rede global de computadores; Serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de 
campanhas publicitárias, segmentação, implementação e otimização de serviços; Pesquisa de marketing, nomeadamente, campanha publicitária e pesquisa 
e análise de preferências de consumidores; Promover os bens e serviços de terceiros através da distribuição de publicidade em vídeo na Internet; Serviços 
de publicidade, nomeadamente, programação, acompanhamento e publicidade de relatórios para terceiros; Elaboração e realização de média e planos e 
conceitos de publicidade; Publicidade, colocação de anúncios em sites para terceiros; Serviços de publicidade, nomeadamente, que visam a otimização da 
publicidade online; Gestão de informação empresarial, nomeadamente, elaboração de relatórios de informação empresarial e análise de negócios nos domí-
nios da publicidade e marketing; Gestão de negócios; Administração de empresas, funções de escritório; Consultoria de negócios sobre atividades de mar-
keting; Planeamento de média e serviços de compra de média; Consultoria de marca; Design de materiais publicitários para terceiros; Fornecer diretórios 
de negócios online com restaurantes, bares, cinemas, discotecas, museus, galerias de arte e outros espaços culturais e sociais; Promoção do interesse públi-
co e consciencialização sobre questões que envolvem o acesso à Internet para a população global; Consulta de negócios no domínio das telecomunicações; 
Serviços de consultoria de gestão de negócios para permitir que entidades empresariais, organizações não-governamentais e organizações sem fins lucrati-
vos desenvolvam, organizem e administrem programas para oferecer maior acesso a redes globais de comunicação. Classe 36: Serviços de processamento 
de transações financeiras, nomeadamente, o fornecimento de transações comerciais seguras e opções de pagamento; Processamento eletrónico e transmis-
são de dados de pagamento de contas para utilizadores da Internet e redes de comunicação; Serviços de transferência eletrónica de fundos; Serviços de 
processamento de transações com cartão de crédito, cartão de débito e cartão de presente; Serviços mercantes, nomeadamente serviços de processamento 
de transações de pagamentos; Fornecimento de serviços de pagamento móvel eletrónico para terceiros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de 
pagamentos; Serviços de transações financeiras; Facilitar e organizar o financiamento e a distribuição de fundos e donativos; Serviços de angariação de 
fundos de caridade online e serviços de donativos financeiros. Classe 38: Serviços de partilha de fotografias e de partilha de vídeos, nomeadamente, trans-
missão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos audiovisuais entre utilizadores da Internet; Telecomunicações; Fornecimento de 
acesso a computadores, bases de dados eletrónicas e online; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de suportes eletrónicos, 
dados, mensagens, gráficos, imagens, áudio, vídeo e informações; Disponibilização de fóruns online para comunicação sobre temas de interesse geral; 
Fornecimento de links de comunicação online que transferem utilizadores de dispositivos móveis e da Internet para outros locais online globais e locais; 
Facilitar o acesso a sites de terceiros ou a outros conteúdos eletrónicos de terceiros através de um login universal; Fornecimento de salas de chat online, 
serviços de mensagens instantâneas e boletins eletrónicos;  
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Serviços de transmissão de áudio, texto e vídeo através da Internet ou de outras redes de comunicações; Serviços de Voz sobre IP (VOIP); Serviços de co-
municação de telefonia; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas nas áreas de redes sociais e apresentação social e encontros; Serviços de 
partilha de dados e fotografias peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografia digital, gráficos e conteúdos de áudio entre 
utilizadores da Internet; Telecomunicações e serviços informáticos peer-to-peer em rede, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, conteúdos 
audiovisuais e vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios publicitários, comunicações publicitárias e informações sobre os média; Servi-
ços de sala de chat para redes sociais; Streaming e streaming em direto de vídeo, audiovisuais e conteúdo audiovisual interativo através da Internet; Serviços 
de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de conteúdo e dados de realidade virtual; Fornecimento de quadros de avisos eletrónicos para 
transmissão de mensagens entre utilizadores no domínio de interesse geral; Serviços de videoconferência; Fornecimento de serviços de suporte técnico rela-
cionados com a utilização de equipamentos de comunicação; Fornecimento de instalações e equipamentos para videoconferência; Teleconferência; Propor-
cionar um fórum da comunidade online para os utilizadores partilharem informações de streaming, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de entre-
tenimento ou informações, para formar comunidades virtuais, e se envolverem em redes sociais; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, serviços de 
transmissão e receção de dados e através de redes de telecomunicações; Serviços de comunicação por telemóvel; Mensagens da Web; Teleconferência de 
vídeo; Serviços de mensagens instantâneas; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através das redes de computadores e 
telecomunicações; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de acesso a redes de telecomunicações e à Internet; 
Conetividade da Internet; Informações sobre telecomunicações; Consultoria no domínio dos serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de 
voz, dados e documentos através de redes de telecomunicações. Classe 41: Serviços de entretenimento; Fornecimento de acesso a bases de dados eletrónicas 
interativas e online de conteúdo definido pelo utilizador, conteúdo de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, visual e material audiovisual no domínio do inte-
resse geral; Partilha de fotografias e serviços de partilha de vídeo; Serviços de publicação eletrónica para terceiros; Serviços de entretenimento, nomeada-
mente, facilitando serviços interativos de jogos multiplayer e single player para jogos jogados através da Internet ou de redes de comunicação; Fornecimento 
de informações sobre jogos de computador online e videojogos através de redes informáticas ou de comunicação; Organização e condução de competições e 
facilitação de eventos para vídeojogos e jogadores de jogos de computador; Fornecer recursos online para desenvolvedores de software; Concurso e progra-
mas de incentivo concebidos para reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, 
caridade, filantropia, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias e partilha de produto de trabalho criativo; Organização e patrocí-
nio de concurso e programas de incentivo para desenvolvedores de software; Publicação de materiais educativos, nomeadamente, publicação de livros, re-
vistas, boletins informativos e publicações eletrónicas; Serviços educacionais, em particular, organização e condução de conferências, cursos, seminários e 
treinamento online nos campos de publicidade, marketing, redes sociais, internet, média social, e distribuição de material de curso em ligação com os mes-
mos; Revistas online, nomeadamente, weblogs (blogs) com conteúdo definido pelo utilizador; Serviços de entretenimento, nomeadamente, proporcionando 
jogos de realidade virtual, entretenimento interativo e realidade virtual; Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos de realidade aumentada, entreteni-
mento interativo e conteúdos de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, prestação de jogos de realidade mista, entretenimento 
interativo e conteúdo de realidade mista; Fornecimento de um jogo de computador para utilização em toda a rede pelos utilizadores da rede; Fornecer jogos 
de realidade virtual online; Fornecer jogos online de realidade aumentada; Fornecer jogos online de realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeada-
mente, fornecendo videojogos online; Organizar exposições no campo do entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónica de consumo e videojogos de 
entretenimento para fins culturais ou educacionais; Organização e condução de conferências educativas; Organização de exposições e eventos no domínio 
do desenvolvimento de software para fins educativos; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domí-
nios da inteligência artificial e da internet das coisas; Formação no domínio do design, publicidade e tecnologias de comunicação; Formação no domínio do 
planeamento estratégico de média relacionado com publicidade, marketing e negócios; Revistas online, nomeadamente, blogs com publicidade, marketing e 
negócios; Fornecimento de bases de dados informáticos, electrónicos e online no domínio do entretenimento; Serviços de publicação, nomeadamente, publi-
cação de publicações eletrónicas para terceiros; Aluguer de quiosques de fotografia e/ou vídeo para captura, carregamento, edição e partilha de fotografias e 
vídeos; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de serviços online para transmissão por streaming de conteúdos de entretenimento e trans-
missão por sreaming em direto de vídeos de eventos de entretenimento; Organizar exposições ao vivo e conferências nos campos da cultura, entretenimento 
e redes sociais para fins não empresariais e não comerciais; Fornecimento de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, proporcionar jogos 
de realidade virtual, entretenimento interativo e realidade virtual de conteúdo e experiências; Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos de realidade 
aumentada, entretenimento interativo e conteúdos de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibilização de jogos de realida-
de mista, entretenimento interativo e conteúdos de realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, organização e realização de concursos de 
incentivo à utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, eletrónica de consumo, software e hardware 
de entretenimento e vídeo; Organização de exposições e eventos para fins culturais, educacionais ou de entretenimento; Produção de video e software de 
jogos de computador; Realidade de serviços de arcada virtual; Serviços de arcada de realidade aumentada; Serviços de jogos de realidade virtual fornecidos 
online a partir de uma rede de computadores; Serviços de jogos de realidade aumentada fornecidos online a partir de uma rede de computadores; Forneci-
mento de jogos de computador online e jogos interativos; Produção de vídeo de realidade aumentada; Produção de vídeo de realidade virtual; Produção de 
video e software de jogos de computador; Fornecimento de software de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, prestação de jogos intera-
tivos; Serviços de produção de software de entretenimento multimédia; Serviços de produção multimédia; Serviços de entretenimento sob a forma de desen-
volvimento, criação, produção e serviços de pós-produção de conteúdos de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento, nomeadamente, oferta 
de jogos de realidade aumentada e conteúdos de entretenimento interativo; Serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibilizar ambientes de realida-
de virtual online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecendo ambientes de realidade aumentada online; Fornecimento de informação de entrete-
nimento a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográ-
ficas e informações audiovisuais, através da Internet e redes de comunicação; Organização, promoção e realização de exposições, feiras e eventos para fins 
comerciais; Fornecimento de informações sobre jogos de computador online e videojogos através de redes informáticas ou de comunicação; Organização e 
condução de competições e facilitação de eventos para vídeojogos e jogadores de jogos de computador; Organizar exposições nas áreas do entretenimento 
interativo, realidade virtual, eletrónicas de consumo e videojogos, indústrias de entretenimento para fins culturais ou educativos, organização de conferên-
cias educativas, organização de exposições e eventos na área de desenvolvimento de software para fins educacionais; Fornecer um site com publicações não 
descarregáveis sobre a tecnologia da realidade virtual; Fornecimento de um site com publicações não descarregáveis sobre tecnologia de realidade aumenta-
da; Educação; Fornecimento de treinamento; Atividades desportivas e culturais; Entretenimento e serviços educativos, nomeadamente, disponibilização de 
filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisuais e obras multimédia não descarregáveis através da internet, bem como informação, análises e reco-
mendações sobre filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisuais e obras multimédia; Fornecimento de computadores, bases de dados eletrónicas e 
online para utilização educacional, recreativa e de divertimento na área de entretenimento e nas áreas de grupos de interesse secundário, escolar, social e 
comunitário. Classe 42: Conceção e desenvolvimento de hardware e software; Serviços informáticos, nomeadamente, para a criação de comunidades virtuais 
para utilizadores registados organizarem grupos, reuniões e eventos, participarem em debates e participarem em atividades de redes sociais, empresariais e 
comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente a hospedagem web de estruturas online para organização e realização de reuniões, eventos e debates 
interativos através da Internet e redes de comunicação; Serviços informáticos sob a forma de perfis ou páginas web de grupo ou pessoais personalizadas com 
informações definidas pelo utilizador ou específicas, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços informáticos, nomeadamente, forne-
cimento de motores de pesquisa para obter dados através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de estruturas online com tecnologia que permite 
aos utilizadores online a criação de perfis pessoais com informações sociais e empresariais, transferência e partilha de tais informações em várias estruturas 
de negócios para participação em redes sociais e para gestão das suas contas de redes sociais; Fornecimento de software para atividades de rede social, cria-
ção de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP], 
nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou 
facilita a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, apresentação, identificação, blogging, transmissão contínua, 
ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de meios eletrónicos ou 
informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Fornecimento de um serviço de rede online  que permite aos utilizadores a transferên-
cia de dados de identidade pessoais para e a partilha de dados de identificação pessoal com e entre várias estruturas online; Fornecimento de informações a 
partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, meios eletrónicos, ima-
gens e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de software informático de comércio eletrónico não descarregável 
que permite aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunicação; Serviços de TI (tecnologias de infor-
mação), em especial, interface de programação de aplicações (“API”) que permite aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através de 
uma rede informática mundial; Serviços de software como serviço (SAAS) com software para envio e receção de mensagens eletrónicas, notificações e 
alertas e para facilitar transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de software para utilização no design, 
gestão, medição, análise, divulgação e veiculação de anúncios de terceiros;  
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Provedor de serviços de aplicação com interface de programação de aplicações (“API”) para gestão, seguimento, preparação de relatórios e medição de 
planeamento de meios de comunicação, aquisição de meios de comunicação e anúncios de terceiros; Fornecedor de plataforma de compras de anúncios 
online, nomeadamente, fornecimento de software não descarregável que permite aos compradores e vendedores de anúncios online a compra e venda de 
inventário publicitário; Plataforma como um serviço [PAAS] com plataformas de software para utilização na compra e divulgação de publicidade; Prove-
dor de serviços de aplicação [ASP] com software para utilização na compra, venda, design, gestão, seguimento, avaliação, otimização, direcionamento, 
análise, distribuição e preparação de relatórios de publicidade e marketing online; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para utilização na 
conceção e gestão de campanhas publicitárias e de marketing online; Conceção e desenvolvimento de software de jogos e programas de software de jogos 
de vídeo para usar em computadores, sistemas de programa de jogos de vídeo e redes de computadores; Desenvolvimento de hardware para utilização rela-
cionada com jogos eletrónicos e jogos multimédia interativos; Serviços de desenvolvimento de jogos eletrónicos e jogos multimédia interativos; Forneci-
mento de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiências e dados de realida-
de virtual; Fornecimento de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiências 
e dados de realidade aumentada; Fornecimento de espaços online que permitem aos utilizadores fazer carregamento, modificar e partilhar conteúdo, infor-
mações, experiências e dados de realidade mista; Serviços de conceção, engenharia, investigação, desenvolvimento e ensaio no domínio do desenvolvimen-
to de software para aplicações móveis relacionadas com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Consultoria técnica no domínio do desenvolvimento 
de software de aplicação móvel relacionado com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Fornecimento de software que permita o desenvolvimento, 
avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móvel para dispositivos de computação portáteis; Serviços educativos, nomeadamente, organiza-
ção e realização de conferências e seminários nos domínios da inteligência artificial e da Internet das coisas; Fornecimento de serviços de autenticação de 
utilizadores com utilização de tecnologia de software de login único para transações de comércio eletrónico; Fornecimento de serviços de autenticação de 
utilizadores de transferência eletrónica de fundos, cartão de crédito e débito e transações de cheques eletrónicos com utilização da tecnologia de software 
de login único; Fornecer uma interface de programação de aplicações (API) para permitir que os utilizadores realizem transações comerciais eletrónicas 
pela Internet; Fornecimento de software para processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma com serviço (PAAS) com software para 
permitir que os utilizadores realizem transações de negócios e comércio eletrónico; Fornecimento de software de interface de programação de aplicações 
(API) para utilização em mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Plataforma com serviço (PAAS), com 
plataformas de software para mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecimento de software 
para mensagens eletrónicas; Serviços de mapeamento; Fornecimento de software para serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicações (ASP) 
com software para serviços de mapeamento; Fornecimento de software para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com outros 
utilizadores e fazer recomendações; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para ativar ou facilitar a partilha e exibir a localização de um 
utilizador, planear atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Fornecimento de software para mapeamento social e de destino; Provedor de 
serviços de aplicações (ASP) com software para ativar ou facilitar o mapeamento social e de destino; Fornecimento de software para reservas e marcações; 
Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para ativar ou facilitar a realização de reservas e marcações; Fornecimento de software para enco-
mendar e / ou adquirir bens e serviços; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para habilitar ou facilitar o pedido e/ou compra de merca-
dorias e serviços; Fornecimento de software com reconhecimento de localização para pesquisa, determinação e partilha de localização de mercadorias, 
serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software com reconhecimento de localização para pesquisa, determinação e 
partilha da localização de mercadorias, serviços e eventos de interesse; Fornecimento de software para criar, gerir e aceder a grupos privados criados e 
administrados por utilizadores dentro de comunidades virtuais; Fornecimento de software para pesquisa e identificação de pontos de interesse locais e base-
ados em localização, eventos, pontos de referência, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de soft-
ware para pesquisa e identificação de oportunidades de emprego; Fornecimento de software para identificar e permitir que os utilizadores entrem em con-
tacto com representantes do governo; Fornecimento de software para fornecer um mercado virtual; Fornecimento de software para fornecer informações 
meteorológicas com bases em localização; Fornecimento de software para fornecimento, vinculação ou transmissão de notícias ou informações sobre even-
tos atuais; Fornecimento de software para facilitar a interação e comunicação entre humanos e plataformas AI (inteligência artificial); Provedor de serviços 
de aplicações (ASP) com software para habilitar ou facilitar interação e comunicação entre humanos e plataformas de AI (inteligência artificial); Conceção 
de efeitos de realidade aumentada e realidade virtual para utilização na modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais; Provedor de 
plataforma de compra de anúncios de vídeo online, nomeadamente, oferta de programas de software não-descarregáveis para permitir que compradores e 
vendedores de publicidade em vídeo online comprem e vendam inventário de publicidade em vídeo; Plataforma com serviço (PAAS), com plataformas de 
software para utilização na compra e disseminação de publicidade; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para utilização na compra, 
venda, rastreamento, avaliação, otimização, segmentação, análise, entrega e relatórios de publicidade online e marketing; Provedor de serviços de aplica-
ções (ASP) com software para utilização na criação e gestão de campanhas de publicidade e marketing de vídeo online; Fornecimento de instalações online 
que permitem que os utilizadores se envolvam em redes sociais e giram o seu conteúdo de rede social; Fornecimento de software para criar e gerir perfis de 
média social e contas de utilizador; Fornecimento de software para modificação de fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdos áudio-vídeo com filtros 
fotográficos e efeitos de realidade aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geoetiquetas, etiquetas de metadados, hiperliga-
ções; Software para visualizar e interagir com um feed de média eletrónica, nomeadamente, imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, transmissão por 
streaming ao vivo de vídeo, comentários, anúncios, notícias, e links de Internet; Fornecimento de software para encontrar conteúdo e editores de conteúdo, 
e para assinar conteúdo; Fornecimento de software para organização de imagens, vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de metadados; Serviços 
de informática, nomeadamente, criar uma comunidade virtual para utilizadores registados para partilhar, visualizar, assinar e interagir com imagens, conte-
údo audiovisual e de vídeo e dados e informações relacionadas; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para redes sociais, gestão de conte-
údo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, men-
sagens, anúncios, comunicação de publicidade na média e informação; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software de interface de programa-
ção de aplicações (API) que facilita os serviços online para redes sociais, desenvolvendo aplicações de software; Plataforma como serviço (PAAS) com 
plataformas de software para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, transmissão de imagens, conteúdo 
audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações de publicidade na média e informações; Aluguer de software 
que permite aos utilizadores carregar, editar e partilhar imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais; Serviços de informática, entre outros, curadoria de conte-
údo definido pelo utilizador online e anúncios e criação de feeds de média social; Fornecimento de software para tirar fotografias e gravar áudio, conteúdo 
audiovisual e de vídeo; Fornecimento de software para carregamento, descarregamento, arquivamento, habilitação de transmissão, partilha de imagens, 
conteúdo audiovisual e de vídeo e texto associado e dados; Fornecimento de software para transmissão de conteúdo de entretenimento multimédia; Forne-
cimento de software para criação e manutenção de uma presença online para indivíduos, grupos, empresas e marcas; Fornecimento de software para anun-
ciantes comunicarem e interagirem com comunidades online; Software de assistente pessoal; Software de assistente social; Fornecimento de serviços onli-
ne com utilização temporária de software não descarregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas, alertas de mensagens 
eletrónicas e lembretes, fotografias, imagens, gráficos, dados, áudio, vídeos e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Software 
de comércio eletrónico para permitir que os utilizadores realizem transações comerciais eletrónicas pela Internet; Fornecimento temporário de software não 
descarregável para aceder, recolher, apresentar, editar, estabelecer ligações, modificar, organizar, etiquetar, transmitir por streaming, partilhar, armazenar, 
transmitir e fornecer meios eletrónicos, fotografias, imagens, gráficos, áudio, vídeos, etc. conteúdos audiovisuais, dados e informações via Internet e redes 
de comunicação; Fornecimento temporário de software não descarregável para utilização na facilitação de chamadas de VoIP, chamadas telefónicas, cha-
madas de vídeo, mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de rede social online; Serviços do fornecedor de serviços 
de aplicações (ASP) com software para permitir ou facilitar chamadas de protocolo de voz sobre Internet (VOIP), chamadas telefónicas, videochamadas, 
mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de redes sociais online; Serviços de informática, nomeadamente, prestação 
de informações nos domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de software para 
utilização na captura e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para habilitar ou facili-
tar a captura e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Conceção e desenvolvimento de hardware e software para jogos de computador; Conce-
ção e desenvolvimento de hardware e software de realidade virtual; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de realidade mista; Conceção e 
desenvolvimento de hardware e software de videojogos; Fornecimento de utilização temporário de aplicações de software não-descarregáveis para redes 
sociais, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de conteúdo virtual e dados de realidade; Serviços de informática sob a forma de fornecimento 
de páginas online personalizadas com informações definidas ou especificadas pelo utilizador, perfis pessoais, realidade virtual, e conteúdo e dados de reali-
dade aumentada; Serviços de programação de computadores para criação de vídeos e jogos de realidade virtual; Projeto e desenvolvimento de hardware e 
software de realidade aumentada; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software multimédia interativo; Manutenção e reparação de softwa-
re; Fornecimento temporário de software não descarregável para transmissão, partilha, receção, descarregamento, exibição, interação e transferência de  
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conteúdo, texto, obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos, documentos e obras eletrónicas; Serviços informáticos, 
nomeadamente, fornecimento de informações nos domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através de uma rede informática mundial; Servi-
ços de suporte técnico, nomeadamente, resolução de problemas relacionados com a natureza do diagnóstico de hardware e software; Serviços de informáti-
ca, nomeadamente, serviços de provedor de hospedagem em nuvem; Fornecimento de utilização temporário de software de computação em nuvem não 
descarregável online para utilização em armazenamento eletrónico de dados; Fornecimento de utilização temporária de software de computação em nuvem 
não descarregável online para aplicações e ambientes de realidade virtual aumentada; Serviços de partilha de arquivos, nomeadamente, fornecendo recursos 
online para outros que apresentem tecnologia que permita aos utilizadores fazer carregamento e descarregamento de arquivos eletrónicos; Serviços de infor-
mática, nomeadamente, alojamento de instalações eletrónicas para terceiros para discussões interativas através de redes de comunicação; Fornecimento de 
software não descarregável online; Prestador de serviços de aplicações, nomeadamente, fornecer, hospedar, gerir, desenvolver e manter aplicações, softwa-
re, sites, bancos de dados nas áreas de comunicação sem fios, acesso a informações móveis e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdo a 
computadores de mão, do tipo laptop e dispositivos eletrónicos móveis; Provedor de serviços de aplicação (ASP); Fornecimento de espaços online que dão 
aos utilizadores a capacidade de fazer carregamento, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecimento de aces-
so temporário a software não descarregável online e a aplicações de mensagens instantâneas, voz sobre IP (VOIP), videoconferência e audioconferência; 
Serviços de informática, nomeadamente, criação de uma comunidade online para utilizadores registados se envolverem em redes sociais; Serviços de en-
criptação de dados; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de software e aplicações para gestão de relacionamen-
to com clientes (CRM); Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Fornecimento de 
serviços de plataforma de software online que fornecem aos utilizadores a capacidade de publicar classificações, críticas, referências e recomendações rela-
cionadas com empresas, restaurantes, provedores de serviços, eventos, serviços públicos e agências governamentais; Serviços de informática, em particular, 
provedor de serviços de aplicações com software de interface de programação de aplicações (API) para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); 
Alojamento de conteúdo digital [realidade virtual e realidade aumentada] na Internet; Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados 
com os mesmos; Análise industrial e serviços de pesquisa; Serviços informáticos, nomeadamente, prestação de gestão remota de dispositivos através de 
redes informáticas, redes sem fios ou da Internet; Fornecimento de software para facilitar a organização do financiamento e distribuição de fundos e donati-
vos; Fornecimento de software para serviços de recolha de fundos de caridade online e serviços de donativos financeiros. Classe 45: Serviços de apresenta-
ção social, atividades de rede social e de encontros; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas e bases de dados pesquisáveis online nos domí-
nios das redes sociais, apresentação social e encontros; Fornecimento de informação no domínio do desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorre-
alização, serviços filantrópicos, voluntários, públicos e comunitários, e atividades humanitárias; Prestação de serviços de concierge para terceiros, nomeada-
mente, marcar reservas, facilitar compras, organizar entregas, fazer arranjos pessoais solicitados, fornecer recomendações sobre produtos e serviços, forne-
cer informações específicas do cliente para atender a necessidades individuais, e fornecimento de lembretes e notificações eletrónicas; Serviços de redes 
sociais online; Fornecimento de informações sob a forma de bases de dados com informações nas áreas de redes sociais e introdução social; Serviços de 
verificação de utilizadores; Serviços de verificação de identificação; Serviços de verificação de identificação de negócios; Serviços legais. 

Classe 03: sabões não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos 
não medicinais, loções para os cabelos não medicinais; dentífricos não me-
dicinais Classe 25:  vestuário confecionado para mulher, homem e criança, 
calçado (exceto ortopédico) e chapelaria. Classe 35: publicidade; gestão de 
negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003320/2017/ME/MP&S 
 
03, 25, 35 
 
CORTEFIEL, S. A. 
 
Espanha 
 
Av. del Llano Castellano, 51, 28934 Madrid, Espanha 
 
Industrial e comercial 
10/02/2017 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003321/2017/ME/MP 
 
25 
 
CORTEFIEL, S. A. 
 
Espanha 
 
Av. del Llano Castellano, 51, 28934 Madrid, Espanha 
 
Industrial e comercial 
 
10/02/2017 
 
Classe 25:  vestuário confecionado para mulher, homem 
e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria. 
 

SPRINGFIELD 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003324/2017/ME/MP&S 
 
03, 25, 35 
 
CORTEFIEL, S. A. 
 
Espanha 
 
Av. del Llano Castellano, 51, 28934 Madrid, Espanha 
 
Industrial e comercial 
10/02/2017 
 
Abaixo Listado 

Classe 03: sabões não medicinais; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos 
não medicinais, loções para os cabelos não medicinais; dentífricos não medi-
cinais. Classe 25:  vestuário confecionado para mulher, homem e criança, 
calçado (exceto ortopédico) e chapelaria. Classe 35: publicidade; gestão de 
negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritório 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003340/2017/ME/MP 
 
25 
 
CORTEFIEL, S.A. 
 
Espanha 
 
Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha 
 
Industrial e Comercial 
 
10/02/2017 
 
Classe 25: Vestuário confecionado para mulher, homem 
e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003341/2017/ME/MP&S 
25, 35 
 
CORTEFIEL, S.A. 
 
Espanha 
Av. del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, Espanha 
 
 
Industrial e Comercial 
10/02/2017 
 
Classe 25: vestuário confecionado para mulher, homem 
e criança, calçado (exceto ortopédico) e chapelaria. 
Classe 35: publicidade; gestão de negócios comerciais; 
administração comercial; trabalhos de escritório. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003437/2019/ME/MP&S 
09,35,36,38,41,42,45 
 
Facebook, Inc. 
 
Estados Unidos da América 
 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
United States of America 
 
Industrial e Comercial  
20-03-2019  
Abaixo Listado 

Classe 9: Hardware informático; Software para atividades de rede social e interação com comunidades online; Ferramentas de desenvolvimento de software 
para computador; Software para utilização como uma interface de programação de aplicações (“API”); Interface de programação de aplicações (“API”) 
para utilização na criação de aplicações de software; Interface de programação de aplicações (“API”) para software que viabiliza serviços online para ativi-
dades de rede social e para recolha, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Software para criação, gestão e interação com uma comuni-
dade online; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, apresentação, identificação, blogging, trans-
missão contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de 
meios eletrónicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Software para modificar e permitir transmissão de imagens, 
áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso 
em fotografia e efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, 
hiperligações; Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software 
informático descarregável de comércio eletrónico permitindo aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de 
comunicação; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático de motores de pesquisa; 
Cartões presente codificados magneticamente; Software para usar na criação, gestão, medição e divulgação de publicidade de terceiros; Servidor de publici-
dade, nomeadamente, um servidor informático para armazenar anúncios e distribuir publicidade a websites; Software para jogos de realidade virtual; Soft-
ware para jogos de realidade aumentada; Software para jogos de realidade mista; Hardware para jogos de realidade aumentada; Hardware para jogos de 
realidade mista; Periféricos adaptados para uso com computadores; Software de jogos; Software de realidade virtual, Software de realidade aumentada; 
Software de realidade mista; Software para integração de dados eletrónicos em ambientes do mundo real para fins de entretenimento, comunicação e ativi-
dades de rede social; Software for acesso a e visualização de texto, imagens e dados eletrónicos relativos a conferências no campo do desenvolvimento de 
software; Software para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móveis para aparelhos de comunicação ele-
trónicos portáteis, nomeadamente, telefones celulares, smartphones, computadores portáteis e computadores em forma de tablet; Software para converter 
linguagem natural em comandos executáveis por máquina; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e 
máquinas; Software de inteligência artificial; Software de assistência pessoal; Software de assistência social; Software para serviços de mapeamento; Soft-
ware para planeamento de atividades com outros utilizadores e realização de recomendações; Software para mapeamento social e de destino; Software para 
realização de reservas e marcações; Software para encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Software com deteção automática da localização para 
procura, determinação e partilha de localizações; Software para distribuição de conteúdos, dados e informações sem fios; Software para permitir acesso, 
visualização, edição, ligação, partilha e de outro modo fornecimento de meios eletrónicos e informações através da Internet e redes de comunicação; Soft-
ware, nomeadamente, uma aplicação para fornecer funcionalidades de atividades de rede social; Software para criação, gestão e acesso a grupos dentro de 
comunidades virtuais; Software para pesquisa e alertas com base em localização; Software para pesquisar e identificar oportunidades de emprego; Software 
para identificar e permitir a utilizadores contactar representantes do governo; Software para fornecer um mercado virtual; Software para fornecer informa-
ções meteorológicas com base na localização; Software que fornece, disponibiliza ligações ou transmissão continua de informações relacionadas a notícias 
ou eventos atuais; Software para facilitar interação e comunicação entre humanos e plataformas de IA (inteligência artificial); Software para visualização e 
interação com um feed de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e texto e dados associados; Software para encontrar conteúdo e editores de 
conteúdo e para subscrever conteúdo; Software para criação e gestão de perfis de redes sociais e contas de utilizadores; Software que permite a indivíduos, 
grupos, empresas e marcas a criação e manutenção de uma presença online para fins de marketing; Software para comunicação e interação de anunciantes 
com comunidades online; Software para transmissão contínua de conteúdos de entretenimento multimédia; Software; Software para processamento de 
imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através de 
um computador, da Internet e redes de comunicação; Software para gestão de conteúdo de atividades de rede social, interação com uma comunidade virtual 
e transmissão de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, comentários, anúncios, informações e co-
municações de publicidade de meios de comunicação; Software para utilização na gestão do relacionamento com o cliente; Software para transmissão de 
mensagens; Software para facilitar e organizar o financiamento e distribuição de serviços de angariação de fundos e doações; Software para coletas de 
beneficência e serviços de doação financeira online. Classe 35: Serviços de publicidade, de marketing e de promoção; Fornecimento de estudos de mercado 
e serviços de informação; Promoção de produtos e serviços de terceiros através da Internet e redes de comunicação; serviços de negócios comerciais e de 
publicidade, nomeadamente, planeamento de meios de comunicação e aquisição de meios de comunicação para outros serviços de negócios e de publicida-
de; serviços de publicidade para acompanhar o desempenho de publicidade, para gestão, distribuição e veiculação de anúncios, análise de dados de publici-
dade, preparação de relatórios de dados de publicidade e otimização do desempenho de publicidade; Consultadoria nos domínios da publicidade e marke-
ting, nomeadamente, personalização das iniciativas publicitárias e de marketing de terceiros; Facilitar a troca e venda de serviços e produtos de terceiros 
através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de mercados online para vendedores de produtos e/ou serviços; Fornecimento de estruturas onli-
ne para ligar vendedores a compradores; Serviços de redes empresariais; Serviços de emprego e de recrutamento de pessoal; Serviços de publicidade e de 
distribuição de informações, nomeadamente, fornecimento de espaço publicitário classificado através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de 
bases de dados informáticas on-line e bases de dados pesquisáveis on-line no domínio dos anúncios classificados; Serviços de cartões presente pré-pagos, 
nomeadamente, a emissão de cheques-oferta que podem ser descontados na compra de produtos ou serviços; Serviços de beneficência, nomeadamente, 
promoção da sensibilidade pública sobre atividades de beneficência, atividades filantrópicas, atividades de voluntariado, serviço público e comunitário e 
atividades humanitárias; Publicidade através de meios eletrónicos; Gestão das relações com os clientes; Publicidade; Difusão de anúncios publicitários para 
terceiros através da Internet e redes de comunicação; Promoção de produtos e serviços por distribuição de publicidade em vídeo na Internet e redes de co-
municação; Publicidade, nomeadamente, direcionamento e otimização de anúncios publicitários online; Gestão de empresas; Administração de empresas, 
serviços de trabalhos administrativos; Consultoria empresarial relacionada com atividades de marketing e publicidade; Serviços de planeamento de meios 
de comunicação e de aquisição de meios de comunicação; Consultoria de marca; Conceção de materiais publicitários para terceiros; Fornecimento de dire-
tórios comerciais on-line contendo as empresas, produtos e serviços de terceiros. Classe 36: Serviços de processamento de transação financeira, nomeada-
mente, fornecimento de transações comerciais e opções de pagamento seguras; Processamento e transmissão eletrónica de dados de pagamento e faturação 
para utilizadores da internet e redes de comunicações; Serviços de transferências de fundos eletrónicos; Serviços de processamento de transação de cartão 
de crédito, cartão de débito e cartão de oferta; Serviços mercantes, nomeadamente, serviços de processamento de transação de pagamento; Fornecimento de 
serviços de pagamento móveis eletrónicos para terceiros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamento; Serviços de transação financeira; 
Facilitação e organização para o financiamento e distribuição de recolha de fundos e donativos; Serviços de recolhas de fundos de caridade online e servi-
ços de donativos financeiros. 

CORTEFIEL 
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Classe 38: Serviços de partilha de fotografias e de partilha de vídeo, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e 
conteúdo audiovisual entre utilizadores de internet; Telecomunicações; Fornecimento de acesso a bases de dados de computadores, eletrónicas e online; 
Serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão eletrónica de media eletrónica, dados, mensagens, gráficos, imagens, áudio, vídeo e informação; 
Fornecimento de fóruns online para comunicação de temas de interesse geral; Fornecimento de links de comunicações online que transferem utilizadores de 
dispositivos móveis e de internet para outras localizações online locais e globais; Facilitação de acesso a websites de terceiros ou a outro conteúdo de tercei-
ros por via de um login universal; Fornecimento de salas de chat online, serviços de mensagens instantâneas, e boletins informativos eletrónicos; Serviços 
de transmissão áudio, texto e vídeo na internet ou outras redes de comunicações; Serviços de voz sobre IP (VOIP); Serviços de comunicação telefónicos; 
Fornecimento de acesso a bases de dados de computadores no campo do networking social e apresentação social e encontros; Serviços de partilha de foto-
grafias e dados peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, gráficos e conteúdo áudio entre utilizadores de in-
ternet; Serviços de telecomunicações e rede de computador peer-to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, conteúdo audiovisual e vídeo, 
fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicação e informação de publicidade de média; Streaming e streaming em direto de conteúdo 
vídeo, audiovisual, e interativo por via da internet; Teleconferências; Serviços de telecomunicação, nomeadamente, serviços de receção e transmissão de 
dados por via de redes de telecomunicação; mensagens Web; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis por via da internet e 
redes de telecomunicações; Serviços de transmissão áudio, texto e vídeo na internet e outras redes de comunicação. Classe 41: Serviços de entretenimento; 
Fornecimento de acesso a bases de dados interativas eletrónicas e online para conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdo de terceiros, fotografias, vídeo, 
áudio, visual, e material audiovisual no campo do interesse geral; Serviços de partilha de fotografias e de partilha de vídeo; Serviços de publicação eletróni-
ca para terceiros; Serviços de entretenimento, nomeadamente, facilitação de serviços de jogos interativos multiplayer e single-player para jogos que se jo-
gam por via da internet ou redes de comunicação; Fornecimento de informação sobre jogos multimédia eletrónicos, vídeo ou interativos por via da internet 
ou redes de comunicações; Programas de concursos e prémios de incentivo projetados para reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que se 
envolvem no autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviço de caridade, filantrópico, voluntário, público e comunitário e atividades humanitárias e partilha 
do produto do trabalho criativo; Publicação de materiais educativos, nomeadamente, publicação de livros, revistas, newsletters, e publicações eletrónicas; 
Serviços educativos,  nomeadamente, organização e condução de conferências, cursos, seminários e treinamento online nos campos da publicidade, marke-
ting, networking social, internet, e média social, e distribuição de material de curso em relação aos mesmos; Revistas online, nomeadamente, weblogs 
(blogs) que apresentam conteúdos definidos pelo utilizador; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade virtual, conteú-
do de entretenimento interativo e realidade virtual; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade aumentada, entreteni-
mento interativo e conteúdos de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade mista, entretenimen-
to interativo e conteúdos de realidade mista; Fornecimento de jogos multimédia eletrónicos e interativos; Fornecimento de jogos de realidade virtual online; 
Fornecimento de jogos de realidade aumentada online; Fornecimento de jogos de realidade mista online; Fornecimento de bases de dados de computadores 
eletrónicas e online no campo do entretenimento; Serviços de publicação, nomeadamente, publicação de publicações eletrónicas para terceiros; Serviços de 
entretenimento, nomeadamente, fornecimento de espaço online para streaming de conteúdos de entretenimento e streaming em direto de vídeo de eventos 
de entretenimento; Fornecimento de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade virtual, entretenimento 
interativo e conteúdos e experiências de realidade virtual; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade aumentada, en-
tretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade 
mista, entretenimento interativo e conteúdos e experiências de realidade mista; Serviços de jogos de realidade virtual fornecidos online a partir de uma rede 
de computadores; Serviços de jogos de realidade aumentada fornecidos online a partir de uma rede de computadores; Fornecimento de jogos de realidade 
virtual; Fornecimento de software de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de jogos interativos; Serviços de entreteni-
mento, nomeadamente, fornecimento de jogos de realidade aumentada e conteúdos de entretenimento interativos; Serviços de entretenimento, nomeada-
mente, fornecimento de ambientes de realidade virtual online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de ambientes de realidade aumen-
tada online; Fornecimento de informação de entretenimento de índices e bases de dados de informação passíveis de pesquisa, incluindo texto, documentos 
eletrónicos, bases de dados, gráficos, imagens fotográficas e informação audiovisual, através da internet  e redes de comunicação; Fornecimento de um 
website que apresenta publicações não descarregáveis sobre tecnologia de realidade virtual; Fornecimento de um website que apresenta publicações não 
descarregáveis sobre tecnologia de realidade aumentada; Educação; Fornecimento de treinamento; Atividades desportivas e culturais; Serviços de entreteni-
mento e educação, nomeadamente, fornecimento de filmes, programas de televisão, webcasts, trabalhos audiovisuais e multimédia não descarregáveis atra-
vés da internet, bem como informação, crítica, e recomendações acerca de filmes, programas de televisão, webcasts e trabalhos audiovisuais e multimédia. 
Classe 42: Conceção e desenvolvimento de hardware e software; Serviços informáticos, nomeadamente, para a cr iação de comunidades vir tuais para 
utilizadores registados organizarem grupos, reuniões e eventos, participarem em debates e participarem em atividades de redes sociais, empresariais e comuni-
tárias; Serviços informáticos, nomeadamente a hospedagem web de estruturas online para organização e realização de reuniões, eventos e debates interativos 
através da Internet e redes de comunicação; Serviços informáticos sob a forma de perfis ou páginas web de grupo ou pessoais personalizadas com informa-
ções definidas pelo utilizador ou específicas, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento 
de motores de pesquisa para obter dados através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de estruturas online com tecnologia que permite aos utili-
zadores online a criação de perfis pessoais com informações sociais e empresariais, transferência e partilha de tais informações em várias estruturas de negó-
cios para participação em redes sociais e para gestão das suas contas de redes sociais; Fornecimento de software para atividades de rede social, criação de uma 
comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, 
hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita a criação, 
edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, apresentação, identificação, blogging, transmissão contínua, ligação, anotação, 
expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de meios eletrónicos ou informações através 
do computador, Internet e redes de comunicação; Fornecimento de um serviço de rede online que permite aos utilizadores a transferência de dados de identi-
dade pessoais para e a partilha de dados de identificação pessoal com e entre várias estruturas online; Fornecimento de informações a partir de índices pesqui-
sáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados, gráficos, meios eletrónicos, imagens e conteúdo audiovisual 
através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de software informático de comércio eletrónico não descarregável que permite aos utilizadores 
efetuarem transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunicação; Serviços de software como serviço (SAAS) com software para envio 
e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas e para facilitar transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunicação; Forne-
cimento de software para utilização no design, gestão, medição, análise, divulgação e veiculação de anúncios de terceiros; Fornecedor de plataforma de com-
pras de anúncios online, nomeadamente, fornecimento de software não descarregável que permite aos compradores e vendedores de anúncios online a compra 
e venda de inventário publicitário; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para utilização na compra, venda, design, gestão, seguimento, avali-
ação, otimização, direcionamento, análise, distribuição e preparação de relatórios de publicidade e marketing online; Desenvolvimento de hardware para utili-
zação relacionada com jogos eletrónicos e jogos multimédia interativos; Serviços de desenvolvimento de jogos eletrónicos e jogos multimédia interativos; 
Fornecimento de estruturas online que permitem aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdo, informações, experiências e dados de 
realidade virtual; Fornecimento de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiên-
cias e dados de realidade aumentada; Fornecimento de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, 
informações, experiências e dados de realidade mista; Fornecimento de software para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplica-
ções de software móveis para aparelhos de comunicação eletrónicos portáteis; Prestação de serviços de autenticação de utilizadores mediante tecnologia de 
início de sessão único e tecnologia de software para transações de comércio eletrónico; Prestação de serviços de autenticação de utilizadores de transferência 
eletrónica de fundos, transações eletrónicas de cartão de crédito e débito e cheques mediante tecnologia de início de sessão único; Fornecimento de uma inter-
face de programação de aplicações (“API”) que permite aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através da Internet; Fornecimento de 
software para processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma como um serviço (PAAS) com software que permite aos utilizadores efetua-
rem transações comerciais e transações de comércio eletrónico; Fornecimento de software de interface de programação de aplicações (“API”) para utilização 
na transmissão de mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e dados; Fornecimento de software para mensagens eletró-
nicas; Serviços de mapeamento; Fornecimento de software para serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para servi-
ços de mapeamento; Fornecimento de software para partilha e exibição da localização de um utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e 
realização de recomendações; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita a partilha e exibição da localização de um utili-
zador, planeamento de atividades com outros utilizadores e realização de recomendações; Fornecimento de software para mapeamento social e de destino;  
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Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para permitir ou facilitar mapeamento social e de destino; Fornecimento de software para realização 
de reservas e marcações; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para permitir e facilitar a realização de reservas e marcações; Fornecimento 
de software para encomenda e/ou aquisição de produtos e serviços; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para permitir ou facilitar a enco-
menda e/ou aquisição de produtos e serviços; Fornecimento de software com deteção automática da localização para procura, determinação e partilha da loca-
lização de produtos, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software com deteção automática da localização para pro-
cura, determinação e partilha da localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Fornecimento de software para a criação, gestão e acesso de grupos 
privados criados e administrados por utilizadores dentro de comunidades virtuais; Fornecimento de software para procura e identificação de pontos de interes-
se, eventos, monumentos, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas locais e com base na localização; Fornecimento de 
software para pesquisa e identificação de oportunidades de emprego; Software para identificar e permitir a utilizadores contactar representantes do governo; 
Software para fornecer um mercado virtual; Software para fornecer informações meteorológicas com base na localização; Software que fornece, disponibiliza 
ligações ou transmissão continua de informações relacionadas a notícias ou eventos atuais; Software para facilitar interação e comunicação entre humanos e 
plataformas de IA (inteligência artificial); Conceção de efeitos de realidade aumentada e de realidade virtual para utilização na modificação de fotografias, 
imagens, vídeos e conteúdo audiovisual; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software para utilização na aquisição e difusão de publici-
dade; Fornecimento de software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso em fotografia e efeitos de 
realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, hiperligações; Fornecimento 
de software para visualização e interação com um feed de meios eletrónicos, nomeadamente, imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, transmissão continua 
de vídeo em direto, comentários, anúncios, notícias e ligações de Internet; Fornecimento de software para localizar conteúdos e editores de conteúdo e para 
subscrever conteúdos; Fornecimento de software para organização de imagens, vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de metadados; Provedor de 
serviços de aplicação [ASP] com software para atividades de rede social, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmis-
são de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, informações e comunicações de meios de publici-
dade; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software de interface de programação de aplicações (“API”) que facilita serviços online para atividades 
de rede social, desenvolvimento de software de aplicação; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software para atividades de rede social, 
gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, 
dados, texto, mensagens, anúncios, informações e comunicações de meios de publicidade; Aluguer de software que permite aos utilizadores o carregamento, 
edição e partilha de imagens, vídeos e conteúdo audiovisual e de vídeo; Serviços de TI (tecnologias de informação), nomeadamente, cura de conteúdo online 
definido pelo utilizador e anúncios e criação de feeds de redes sociais; Fornecimento de software para tirar fotografias e gravar conteúdo áudio; Fornecimento 
de software para carregamento, descarregamento, arquivo, permitir transmissão e partilha de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo e texto e dados associ-
ados; Fornecimento de software para transmissão contínua de conteúdo de entretenimento multimédia; Fornecimento de software para criação e manutenção 
da presença online de indivíduos, grupos, empresas e marcas: Fornecimento de software para comunicação e interação de anunciantes com comunidades 
online; Software de assistência pessoal; Software de assistência social; Fornecimento de estruturas online com utilização temporária de software não descarre-
gável para envio e receção de mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas, alertas e lembretes de mensagens eletrónicas, fotografias, imagens, gráficos, 
dados, áudio, vídeos e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP] com software 
para permitir ou facilitar chamadas de voz sobre protocolo Internet [VoIP], chamadas telefónicas, videochamadas, mensagens de texto, mensagens eletróni-
cas, mensagens instantâneas e serviços de atividades de rede social; Fornecimento de software para utilização na captura e edição de fotografias e gravação e 
edição de vídeos; Provedor de serviço de aplicação [ASP] com software para permitir ou facilitar a captura e edição de fotografias e gravação e edição de 
vídeos; Serviços de desenvolvimento de videojogos; Programação de computadores para criação de vídeos e jogos de realidade virtual; Conceção e desenvol-
vimento de hardware e software de realidade aumentada; Fornecimento de software em linha; Provedor de serviços de aplicação [ASP]; Fornecimento de 
estruturas online que permitem aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Forneci-
mento de software e aplicações para gestão de relacionamento com o cliente; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para gestão de relaciona-
mento com o cliente; Serviços de TI (tecnologias de informação), nomeadamente, provedor de serviços de aplicação com software de interface de programa-
ção de aplicações (“API”) para gestão de relacionamento com o cliente; Alojamento de conteúdos digitais [realidade virtual e realidade aumentada] na Inter-
net; Serviços científicos e tecnológicos e de investigação e conceção relacionados com os mesmos; Fornecimento de software para facilitar e organizar o 
financiamento e distribuição de serviços de angariação de fundos e doações; Fornecimento de software para coletas de beneficência e serviços de doações 
financeiras online. Classe 45: Serviços de apresentação social, atividades de rede social e de encontros; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas 
e bases de dados online passíveis de pesquisa no campo do networking social, apresentação social e encontros; Fornecimento de informação no campo do 
desenvolvimento pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviços de caridade, filantrópicos, voluntários, públicos e comunitários e atividades humani-
tárias; Fornecimento de serviços de concierge para terceiros, nomeadamente, marcação de reservas, facilitação de compras, combinação de entregas, marca-
ção de combinações pessoais pedidas, fornecimento de recomendações de produtos e serviços, fornecimento de informação específica de cliente para ir ao 
encontro das necessidades individuais, e provisionamento de lembretes e notificações eletrónicas; Serviços de networking social; Fornecimento de informação 
na forma de bases de dados que apresentam informação nos campos do networking social e apresentação social; Serviços de verificação de utilizador; Servi-
ços de verificação de identificação; Serviços de verificação de identificação de negócios; Serviços legais. 
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Japan 
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26-03-2019  
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Classe 9 - Adaptadores de CA; máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; baterias recarregáveis; baterias e células; pacotes de baterias 
para computador; registadores de acontecimentos; câmaras digitais; dispositivos para transmissão por rádio sem-fios; máquinas e aparelhos de telecomuni-
cação; peças e acessórios para máquinas e aparelhos de telecomunicação; telemóveis; telefones inteligentes; carregadores de baterias para telemóveis e 
telefones inteligentes; peças e acessórios para telemóveis e telefones inteligentes; capas e estojos para telemóveis e telefones inteligentes; adaptadores, 
interruptores, roteadores e centrais para redes informáticas; sintonizadores de TV para computador; assistentes pessoais digitais; óculos inteligentes; com-
putadores removíveis; computadores portáteis; computadores pessoais; servidores informáticos; outras máquinas electrónicas; software de segurança infor-
mática (descarregável / gravada); software de gestão de sistema informático (descarregável / gravada); software de computação em nuvem (descarregável / 
gravada); outra software informática (descarregável / gravada); unidades de visualização para computadores; teclados para computador; ratos para compu-
tador; canetas digitalizadoras; estiletes para computador; unidades replicadoras de portas; placas de memória para computador; dispositivos periféricos e 
acessórios para computador; ficheiros de imagens, ficheiros de vídeo, ficheiros de filmes descarregáveis através da Internet; publicações electrónicas. Clas-
se 35 - Fornecimento de informação relativamente a vendas comerciais; mediação de vendas por correspondência através da Internet; fornecimento de in-
formação relativamente a vendas comerciais através da Internet e correio electrónico; fornecimento de informação e realização de consulta relativamente a 
inovação de tecnologia de informação; serviços de revenda ou serviços de venda por grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; gestão de ficheiros infor-
máticos; gestão de bases de dados informáticas; compilação e sistematização de informação em bases de dados informáticas. Classe 37 - Instalação, manu-
tenção e reparação de hardware de computador; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas e 
aparelhos de telecomunicação. Classe 40 - Recolha, classificação, reciclagem e eliminação de desperdícios e lixo industrial. 

Reivindica-se a prioridade do pedido n.º 2018-123032, Japão, de 28/09/2018 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003693/2019/ME/MP 
03 
 
JEAN PATOU 
 
FRANÇA 
24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, França 
 
Industrial e Comercial  
 
02-04-2019  
CLASSE 03: Perfumes; Perfume; Águas de toilette; 
Água de colônia; Cremes cosméticos; geles corporais; 
Óleos para uso cosmético; Leites de beleza; Loções de 
beleza; Desodorizantes para uso pessoal; Máscaras 
cosméticas; Cosméticos; Loções capilares; Maquilha-
gem; Leites de limpeza e Loções para remover a ma-
quilhagem; Sabão para a barba; Loções e bálsamos para 
depois de barbear. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003528/2019/ME/MP 
05,10 
FERRING B.V. 
 
HOLANDA 
Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, Holanda 
 
Industrial e Comercial  
01-04-2019  
 
Classe 05 - Preparações e substâncias farmacêuticas; 
alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal; 
suplementos alimentares para humanos. Classe 10 - 
Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, partes 
e acessórios dos mesmos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003556/2019/ME/MP 
29 
 
TEODORO GARCÍA, S.A. 
 
Espanha 
Polígono Industrial del Centro, C/ Del Ferrocarril, 2 y 4, 
08840 VILADECANS (BARCELONA), España 
 
Industrial e Comercial  
28-03-2019 
CLASSE 29: Queijo, leite e produtos lácteos; carne, 
peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes 
em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; 
ovos; óleos e gorduras alimentares. 

Reivindicação de Cores: Reivindica-se as cores Preto, Branco e Azul. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003703/2019/ME/MP 
09,36,42 
 
BANK OF AMERICA CORPORATION 
 
Estados Unidos de América 
100 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 
28255 - Estados Unidos 
da América 
 
comercial e industrial 
 
09-04-2019 
 
Abaixo Listado 

JOY 

Classe 09: Software para investigação financeira, informação financeira, análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de investi-
mentos, serviços bancários, comércio de moeda estrangeira, processamento 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 electrónico e pagamentos electrónicos, transacções financeiras, transferências electrónicas de fundos; 
Software descarregável sob a forma de uma aplicação móvel para investigação financeira, informações financeiras, análise financeira, planeamento finan-
ceiro, gestão financeira, gestão de investimentos, serviços bancários, negociação de moeda estrangeira, fornecimento de processamento electrónico de trans-
ferência electrónica de fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos electrónicos, transações financeiras, transferências electrónicas de fundos. Classe 
36: Investigação financeira; informação financeira; Análise financeira; aconselhamento financeiro; planeamento financeiro; consulta financeira; gestão 
financeira; corretagem de investimento; consulta de investimento; Gestão de Investimentos; aconselhamento de investimento; investimento em fundos mú-
tuos; 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 siste-
mas 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 es-
trangeiras, fornecimento de processamento electrónico de transferência electrónica de fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos electrónicos, transa-
ções financeiras, transferências electrónica de fundos; Concepção, manutenção, desenvolvimento e actualização de software para investigação financeira, 
informação financeira, análise financeira, planeamento financeiro, gestão financeira, gestão de investimentos, serviços bancários, comércio de moeda es-
trangeira, fornecimento de processamento electrónico de transferência electrónica de fundos, ACH, cheque electrónico e pagamentos ecletrónicos, transa-
ções financeiras, transferências electrónicas de fundos. 

REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE em virtude do Pedido de Registo na República do Cazaquistão, número 89098, datado de 07 de Fevereiro de 2019. 
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Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003953/2018/MN/MP&S 
 
12,35,38,39,42,45 
 
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS TEIXEIRA 
 
CABO VERDE  
 
TERRA BRANCA, CIDADE DA PRAIA 
 
Comercial e industrial 
 
06/12/2018 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003960/2018/ME/MP 
30 
 
MINIMERCADO MATILDE - PRODUTOS ALI-
MENTARES, LDA 
 
CABO VERDE 
Praia, Vila Nova - Cabo Verde 
 
Comercial  
18-12-2018 
 
CLASSE 30: Arroz. 

 

Marca nº 
 

Classes 
 

Requerente 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003971/2019/MN/MP&S 
 
12, 35 
 
Multimarcas Auto - Sociedade Unipessoal Lda 
 
Cabo Verde 
 
Zona Industrial Tira-Chapéu, Cidade da Praia 
 
Industrial e Comercial  
 
10-01-2019 
 
Classe 12: veículos, aparelho de locomoção 
Classe 35: serviço de venda de viaturas e acessórios 
auto 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003972/2018/ME/MS 
38  
 
Technology with a Heart AS 
 
Noruega 
Hoffsveien 1A, 0275 Oslo, Norway 
 
Comercial e Industrial 
21/12/2018 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003973/2018/ME/MP 
07,12 
 
Nabtesco Corporation 
 
JAPÃO 
7-9, Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tóquio, Ja-
pão 
 
Industrial e Comercial  
21-12-2018 
 
Abaixo Listado 

Classe 7: Máquinas agrícolas; curvadoras [máquinas dobradoras]; calços de travões, não sendo para veículos; embraiagens, não sendo para veículos terres-
tres; motores de ar comprimido; uniões [acoplamentos], não sendo para veículos terrestres; dispositivos eléctricos para abertura de portas; dispositivos 
hidráulicos para abertura e fecho de portas [partes de máquinas]; dispositivos pneumáticos para abertura e fecho de portas [partes de máquinas]; máquinas 
motoras, não sendo para veículos terrestres; caixas de mudanças, não sendo para veículos terrestres; engrenagens, não sendo para veículos terrestres; des-
multiplicadores, não sendo para veículos terrestres; motores hidráulicos; máquinas de modelação; máquinas para trabalhar o metal; máquians de embala-
gem; máquinas de selagem para a indústria; desoleadores de vapor; transmissões para máquinas; válvulas [partes de máquinas]; máquinas de soldar eléctri-
cas. Classe 12: Aparelhos, máquinas e dispositivos para a aeronáutica; travões para veículos; embraiagens para veículos terrestres; acoplamentos para veí-
culos terrestres; caixas de velocidade para veículos terrestres; engrenagens para veículos terrestres; circuitos hidráulicos para veículos; motores para veícu-
los terrestres; caixas redutoras para veículos terrestres; caixas de direcção para náutica; jantes para veículos; cadeiras de rodas. 

Classe 12: veículos; aparelhos de locomoção por terra, por mar ou por água. 
Classe 35: Publicidade; Gestão de Negócios Comerciais, transporte privado 
através de uma aplicação informática de gestão de veículos. Classe 38: Tele-
comunicações a marca “CAPFY”, tem na sua base uma aplicação informáti-
ca com georreferenciações com suporte nas telecomunicações. Classe 39: 
Transporte, embalagem e entreposto de mercadorias, organização de via-
gens. A “CAPFY” refere-se ao próprio transporte de passageiros a título 
privado sendo as viagens organizadas através de uma base de aplicação 
informática. Classe 42: conceção e desenvolvimento de uma aplicação infor-
mática para serviço e transporte privado. Classe 45 serviços jurídicos, servi-
ços de segurança para proteção de bens e dos indivíduos, serviços pessoais e 
socias prestados por terceiros destinados a satisfazer a necessidade dos indi-
víduos. 

Reivindica-se as cores azul, vermelho, amarelo.  

Reivindica-se as cores Preto, branco, amarelo e cinzento. 

CLASSE 38 - Transmissão de mensagens e de imagens assistida por compu-
tador; Serviços de quadros informativos eletrónicos; Comunicações por 
terminais de computadores; Fornecimento de acesso a uma rede informática 
mundial; Transmissão de som, imagens e sinais de dados; Fornecimento de 
ligações para telecomunicações a uma rede informática mundial; Forneci-
mento de serviços de acesso à Internet; Fornecimento de fóruns online para a 
transmissão de mensagens entre utilizadores de computador relativamente a 
comunicação de negócios e  de recrutamento; Fornecimento de acesso a 
chats de internet; Fornecimento de acesso a bases de dados. 
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Classe 39: Transporte; Navegação (traçamento de posições, rotas e cursos); Serviços de resgate, recuperação, reboque e salvamento; Viagens e transporte de 
passageiros; Consultadoria profissional em matéria de transporte; Corretagem marítima; Disponibilização de informação sobre transporte e viagens; Dispo-
nibilização de informação sobre transportes e viagens através de aparelhos e dispositivos móveis de telecomunicações; Disponibilização de transporte ter-
restre, marítimo e aéreo; Fornecimento de informação relacionadas com portos; Fornecimento de informações relacionadas com ancoragens; Fornecimento 
de instalações em doca seca; Fretamento de barcos; Fretamento de embarcações; Fretamento de navios; Logística de transporte; Organização de serviços de 
transporte por terra, água e ar; Organização do transporte de passageiros por via rodoviária, ferroviária, marítima e aérea; Organização e fornecimento de 
transporte por terra, por mar e por ar; Pilotagem; Pilotagem de navios; Prestação de informações relacionadas com marinas; Reservas e marcações de servi-
ços para transportes; Reservas para transporte; Resgate, recuperação, reboque e salvamento; Serviços de abastecimento de fuelóleo em navios 
[armazenamento]; Serviços de assessoria em matéria de distribuição informatizada relacionados com transporte; Serviços de consultadoria relacionados com 
transporte; Serviços de expedição marítima; Serviços de informação computorizados relacionados com transporte; Serviços de informação relacionados com 
métodos de transporte; Serviços de informações relacionados com horários de transporte; Serviços de passageiros e de carga; Serviços de reboque naval; 
Serviços de reserva para transporte por barco; Serviços de reserva para transporte por mar; Serviços para a manobra de rebocadores; Serviços para organiza-
ção de transporte marítimo; Serviços portuários; Serviços portuários [docas]; Serviços transitários; Transporte de passageiros; Transporte de passageiros 
[viajantes]; Transporte fluvial por barco; Transporte marítimo; Transporte por barco; Transporte por navio; Transporte por água; Transporte por via fluvial; 
Transporte por via marítima; Transporte por vias navegáveis interiores; Serviços de assistência terrestre a embarcações, tripulações e passageiros; Serviços 
de assessoria terrestre a embarcações, tripulações e passageiros; Serviços de assessoria em navegação. Classe 42: Testes, autenticação e controlo de qualida-
de; Serviços de inspeção técnica; Serviços técnicos de supervisão e inspeção; Teste, análise e monitorização de sinais de navegação; Teste, análise e monito-
rização de sinais de telecomunicação; Serviços de engenharia; Serviços de engenharia naval. Classe 43: Serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; 
Serviços de agências de viagens para a marcação de reservas em restaurantes; Serviços de hospitalidade. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003975/2019/MN/MS 
39 
 
CAPEKEY - INVESTIMENTOS & PARTICIPA-
ÇÕES, LDA. 
 
CABO VERDE  
 
PALMAREJO, CIDADE DA PRAIA 
 
Comercial  
16/01/2019 
 
Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de 
mercadorias; organização de viagens para o seguinte 
produto e/ou serviço. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003976/2019/ME/MP 
34 
 
Rothmans of Pall Mali Limited 
 
Suíça 
Route de France 17, 2926 Boncourt, Switzerland 
 
Industrial e Comercial  
15-01-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003977/2019/MN/MS 
39, 45 
 
AVENTURA – AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO 
 
Cabo Verde 
MINDELO, SÃO VICENTE 
 
Comercial  
17-01-2019 
 
Classe 39: organização de viagens: Classe 45: prestação 
de serviços para terceiros 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
Produtos/Serviços 

00003974/2019/ME/MS 
39,42,43 
 
NAVEX-EMPRESA PORTUGUESA DE NAVEGA-
ÇÃO S.A. 
 
PORTUGAL  
Travessa do Alecrim nº 1 - 3º1200 019 Lisboa, Portugal 
 
Comercial  
02/01/2019 
Abaixo Listado 

Reivindicação de Cores: azul, dourado. 

Reivindicação de Cores: amarelo, preto, cinzento, vermelho. 

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 eletrônicos; líquidos para cigarros 
eletrônicos; produtos de tabaco com o objetivo de serem aquecidos. 

Reivindicação de cores: cinzento, laranja 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00003978/2019/ME/MP 
07 e 11 
 
ATLAS INDUSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICO 
LTDA 
Brasil 
 
BR 158, Km 508, Cidade de Pato Branco, Estado de 
Paraná, Brasil 
 
Industrial e Comercial  
21-01-2019  
 
CLASSE 07: Abridores de latas elétricos; Aparelhos 
para limpeza a vapor; Aspiradores de pó; Batedores 
elétricos; Batedores elétricos, para uso doméstico; Cor-
tadores de grama [máquinas]; Facas elétricas; (…) 
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Reivindicação das cores: Azul e Amarelo. 

Lavadoras de alta pressão; Liquidificadores elétricos para uso doméstico; Máquinas centrífugas; Máquinas de cozinha elétricas; Máquinas para lavar pra-
tos; Máquinas para passar roupa; Máquinas secadoras; Moedores para cozinha, elétricos; Moinhos para uso doméstico [exceto manuais]; Picadores de carne 
[máquinas]; Secadoras rotativas [centrífugas]; Trituradores; Aspirador de pó elétrico, portátil ou não; Batedeira elétrica [aparelho]; Lavadora de roupa e de 
louça; Moedor elétrico de café; Moedor elétrico de carne. CLASSE 11: Acessórios moldados para fornos; Fogareiros; Fogões [aparelhos de aquecimento]; 
Fogões de cozinha; Fornalhas de cozinha [fogões]; Fogão a gás; Fogão elétrico; Fogareiro elétrico; Forno doméstico elétrico. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003979/2019/ME/MP 
03 e 05 
 
Amka Products (Proprietary) Limited 
 
ÁFRICA DO SUL  
 
14 Ellman Street, Sunderlandridge, Centurion, 0157, 
Gauteng - África do Sul  
 
Industrial e Comercial  
28-01-2019  
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003980/2019/ME/MP 
30 
 
INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMERICA 
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, 
E.U.A. 
 
Industrial e Comercial  
18-01-2019  
CLASSE 30: Produtos de confeitaria não medicinais; 
chocolate; confeitaria de chocolate; confeitaria de açú-
car; confeitaria congelada; gelados; sobremesas; sobre-
mesas congeladas; sobremesas refrigeradas; bolos; bola-
chas; bolachas esmigalhadas; produtos de padaria. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003981/2019/ME/MP 
09, 34 
 
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 
Suíça 
Quai Jeanrenaud 3, Neuchatel, 2000, Suíça 
 
Comercial e industrial 
25-01-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003982/2019/ME/MP 
12  
 
HYUNDAI MOTOR COMPANY  
 
Coreia do Sul 
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul - República da 
Coreia 
 
Comercial e industrial 
28-01-2019 
 
Classe 12: Automóveis; carros de desporto; autocarava-
nas; camiões; autocarros; veículos eléctricos; Veículos 
SUV (veículos utilitários desportivos); automóveis; 
veículos utilitários desportivos; peças e acessórios para 
automóveis. 

Eco-Clean 

CLASSE 03: Cosmético não medicados e preparações para higiene pessoal; 
dentífricos não medicados; perfumaria, óleos essenciais; preparações para 
branquear e outras substancias para a lavagem; preparações para limpar, 
polir, desengordurar e raspar. CLASSE 05: Preparações farmacêuticas, mé-
dicas e veterinárias; produtos higiénicos para a medicina; alimentos e subs-
tancias dietéticas de uso medicinal ou veterinário, alimentos para para be-
bés; suplementos alimentares para humanos e animais; emplastros, material 
para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentarias, 
desinfetantes; produtos para a destruição de animais nocivos; fungicidas, 
herbecidas. 

OREO 

Classe 09: Baterias para cigarros electrónicos; baterias para dispositivos electrónicos usados para aquecer tabaco; carregadores para dispositivos electróni-
cos usados para aquecer tabaco; carregadores usb para dispositivos electrónicos usados para aquecer tabaco; carregadores de carro para cigarros electróni-
cos; carregadores de carro para dispositivos utilizados para aquecer tabaco; carregadores de baterias para cigarros electrónicos; dispositivos ("docks") de 
carregamento e estações de carregamento para cigarros electrónicos; fontes de alimentação portáteis para dispositivos electrónicos usados para aquecer 
tabaco; fontes de alimentação portáteis para cigarros electrónicos. Classe 34: Vaporizadores com fios para cigarros electrónicos e dispositivos electrónicos 
para fumar; tabaco, em bruto ou processado; produtos de tabaco, incluindo charutos, cigarros, cigarrilhas, tabaco para cigarros de enrolar, tabaco de ca-
chimbo, tabaco de mascar, rapé (tabaco), "kretek"; "snus"; sucedâneos do tabaco (não para uso medicinal); artigos para fumadores, incluindo mortalhas e 
tubos para cigarros, filtros para cigarros, latas para tabaco, cigarreiras e cinzeiros, cachimbos, aparelhos de bolso para enrolar cigarros, isqueiros; fósforos; 
paus ("sticks") de tabaco, 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 electrónicos; dispositivos electrónicos para 
fumar; cigarros electrónicos; cigarros electrónicos como substituto dos cigarros tradicionais; dispositivos electrónicos para a inalação de aerossóis com 
nicotina; dispositivos de vaporização para uso oral destinados a fumadores, produtos de tabaco e produtos para substituir o tabaco; artigos de fumadores 
para cigarros electrónicos; peças e acessórios para os produtos atrás referidos incluídos na classe 34ª; apagadores de cigarros e charutos, bem como de paus 
de tabaco aquecido; cigarreiras electrónicas recarregáveis; estojos de proteção, capas decorativas e estojos de transporte para cigarros electrónicos, disposi-
tivos para aquecer tabaco e dispositivos electrónicos para fumar; suportes e bases para cigarros electrónicos, dispositivos para aquecer tabaco e dispositivos 
electrónicos para fumar, para uso em automóveis; recipientes para a eliminação de paus ("sticks") de tabaco aquecidos utilizados; dispositivos de limpeza, 
preparações de limpeza, utensílios de limpeza e escovas de limpeza para cigarros electrónicos, dispositivos para aquecer tabaco e dispositivos electrónicos 
para fumar. 

Reivindicação de Prioridade: em virtude do pedido de registo na República 
da Coreia, número 40-2018-0170686, datado de 05 de Dezembro de 2018. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003985/2019/ME/MP 
03 
 
Parfums Christian Dior e Jean Patou  
 
França 
33 avenue Hoche, 75008 Paris, France, e 24/32 rue 
Jean Goujon, 75008 Paris, France 
 
Comercial e industrial 
01-02-2019 
Classe 03: Produtos de perfumaria; produtos de maqui-
lhagem; produtos de cosmética. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003986/2019/ME/MP 
01 
 
EXXON MOBIL CORPORATION 
 
Estados Unidos da América 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving Texas 75039-2298, 
Estados Unidos da América 
 
Industrial e Comercial  
30-01-2019  
CLASSE 01: Fluidos hidráulicos. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003987/2019/ME/MP 
14 
CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. 
d/b/a BULOVA 
 
Estados Unidos da América  
Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 
New York, New York 10118 - Estados Unidos da Amé-
rica 
 
Industrial e Comercial  
06-02-2019  
CLASSE 14: Relógios, movimentos de relojoaria e suas 
partes, e caixas de relógios. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003983/2019/ME/MP 
12 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (aslso 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial  
05-02-2019  
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para es-
tes. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003984/2019/ME/MP 
09 e 14 
CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. 
d/b/a BULOVA 
 
Estados Unidos da América 
Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 
New York, New York 10118 - Estados Unidos da Amé-
rica 
 
Industrial e Comercial  
07-02-2019  
CLASSE 09: Óculos de sol e óculos de vista. CLASSE 
14: Relógios, movimentos de relojoaria e suas partes, e 
caixas de relógios. 

Reivindica-se a prioridade do pedido Francês n.º 4474326, pedido a 
03/08/2018. 

HYJET 

ACCUTRON 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00003988/2019/ME/MP&S 
09,35,36,45 
 
STICHTING BDO 
 
HOLANDA 
 
Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR Eindhoven - Holanda 
 
Industrial e Comercial  
 
06-02-2019  
 
Abaixo Listado 

BDO 

Classe 09: Software de computador; aplicativos (software); aplicativos móveis; publicações eletrônicas. Classe 35: Serviços de contabilidade; contabilidade 
forense, incluindo determinação de fraudes e pesquisa de fraudes; auditoria interna e externa; contabilidade; pesquisa tributária; preparação fiscal; Serviços 
administrativos e consultas relacionadas com os mesmos; Consultas relacionadas com serviços de secretariado; investigações em negócios comerciais; in-
vestigações de negócios comerciais e consultas de negócios comerciais relacionadas a empresas insolventes; incorporação de empresas; Fornecimento de 
informações comerciais e de negócios comerciais, estejam ou não on-line; análise de custos e consultas relacionadas com os mesmos; Fornecimento de 
gestão provisória para uma organização, a chamada gestão interina; assistência e consultoria em gestão de negócios; pesquisa de mercado, estudos de merca-
do e análise de mercado; Consultoria em gestão e organização de negócios; Consultoria em negócios comerciais para empresas; Consulta no domínio da 
eficiência empresarial; Consulta no domínio do marketing; Consultoria relacionada a fusões, aquisições, franquias, liquidação de empresas e vendas de 
empresas; Consulta no domínio da gestão comercial de riscos e gestão de processos comerciais; gestão de pessoal, seleção e recrutamento; pessoal de desta-
camento; Consultas no domínio do pessoal; aconselhamento de demissão de pessoal. Classe 36:  Avaliações fiscais; Consultas relacionadas com questões 
fiscais; Consultas relacionada com verificações de crédito e cheques devedores; serviços atuariais e consultas relacionadas aos mesmos; pesquisa financeira 
e fiscal; Consultas no domínio dos investimentos; consulta no campo de subsídios; Consultas no domínio da obtenção de financiamento e empréstimos; 
Consultas no domínio do financiamento de empresas; Consultas no domínio dos assuntes financeiros e impostos; avaliação imobiliária; gestão imobiliária; 
Consulta no domínio da gestão de seguros e riscos; serviços de pensão; gestão de fundos de pensão; serviços de cobrança de dívidas; serviços fiduciários; 
Fornecimento de informações no domínio dos seguros, questões financeiras e questões fiscais. Classe 45: Serviços jurídicos; consultas jurídicas; serviços 
jurídicos relacionados com incorporação de empresas; Consulta no domínio do direito fiscal; serviços e consultas de um notário público; arbitragem e medi-
ação; pesquisa legal. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003993/2019/ME/MP 
34 
 
British American Tobacco (Brands) Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, Delawa-
re 19808-1674, United States of America. 
 
Industrial & Comercial 
12-02-2019 
Abaixo Listado 

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

 

00003991/2019/ME/MP 
07, 09, 11 
 
Haier Group Corporation 
 
China 
Haier Industrial Park, Haier Road, Qingdao Hi-tech 
Industrial Park, Shandong Province  266101, P.R. Chi-
na 
 
Industrial e Comercial  
05-02-2019 
Abaixo Listado 

 

00003992/2019/ME/MP 
33 
 
CORPORACIÓN CUBA RON, S.A. 
 
CUBA 
Calle 246 y 5TA Avenida, Barlovento, Jaimanitas 
Playa, La Habana  
 
Industrial e Comercial  
18-02-2019  
 
CLASSE 33: Rum, Aguardente [bebidas espirituosas à 
base de cana-de-açúcar]. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003989/2019/ME/MP 
33  
CORPORACIÓN CUBA RON, S.A 
 
 
Cuba 
Calle 246 y 5TA Avenida, Barlovento, Jaimanitas Pla-
ya, La Habana 
 
Industrial e Comercial  
18-02-2019  
CLASSE 33: Rum, Aguardente [Bebidas espirituosas à 
base de Cana-de-açúcar]. 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003990/2019/ME/MP 
34 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
Reino Unido 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
Comercial e industrial 
01-02-2019 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

CUBAY 

Classe 34 – Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; rapé com tabaco; snus 
com tabaco; rapé sem tabaco; snus sem tabaco; tabaco de enrolar, tabaco 
para cachimbo; produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco (sem ser para uso 
medicinal); charutos, cigarrilhas; isqueiros; 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. 

Reivindica-se a prioridade da marca do Reino Unido n.º UK00003328565, 
pedida a 01/08/2018. 

Reivindicação de cores: azul e vermelho 

Classe 7 - Moinhos de café, não sendo manuais; liquidificadores elétricos de 
uso doméstico; máquinas de cozinha, elétricas; espremedores de fruta elétri-
cos, de uso doméstico; máquinas de cozinha, elétricas; moinhos para uso 
doméstico, não sendo manuais; máquinas para lavagem de loiça de barro; 
máquinas de corte de carne de uso doméstico; máquina de leite de soja de 
uso doméstico; batedeiras elétricas de uso doméstico; máquinas de lavar; 
máquinas de limpeza a seco; máquinas para torcer a roupa; desintegradores; 
robôs [máquinas]; compressores para frigoríficos; máquinas de eliminação 
de lixo; máquinas e aparelhos de limpeza, elétricos; máquinas elétricas para 
lavagem de tapetes e carpetes; aspiradores. Classe 9 - Computadores portá-
teis [laptops]; computadores; periféricos adaptados para uso com computa-
dores; aparelhos de navegação para veículos [computadores de bordo]; apa-
relhos eletrodinâmicos para o controlo remoto de sinalização; aparelhos de 
intercomunicação; telefones; instrumentos de navegação; aparelhos elétricos 
de vigilância; aparelhos de televisão; instrumentos de medida; aparelhos de 
controlo remoto; aparelhos elétricos de regulação; ecrãs de vídeo; fechadu-
ras elétricas; campainhas de porta, elétricas; baterias elétricas; carregadores 
de baterias; telefones celulares; programas de computador gravados. Classe 
11 - Lâmpadas; fornos micro-ondas; aparelhos para grelhar; queimadores a 
gás; aparelhos e instalações de cozinhar; aparelhos de arrefecimento; conge-
ladores; exaustores de cozinha; instalações de climatização 
[condicionamento de ar]; aparelhos e máquinas para a purificação do ar; 
aparelhos de aquecimento; aparelhos elétricos de aquecimento; lareiras; 
aparelhos para banhos; bacias de toilettes; aparelhos para fins sanitários; 
esquentadores; aparelhos de desinfeção; aparelhos e máquinas para a purifi-
cação da água. 

 

VICEROY RED 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003998/2019/ME/MP 
11 
 
B & B TRENDS, S.L. 
Espanha 
 
Calle Catalunya 24,PoIígono Industrial Ca N´Oller 
08130 SANTA PERPETUA DE MOGODA 
(BARCELONA) 
 
Comercial e industrial 
25-02-2019 
Abaixo Listado 

CLASSE 11 - Instalações de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de 
água e instalações sanitárias; isqueiros a gás; secador de cabelo; aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigera-
ção, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; caldeiras de lavagem; chafarizes de lavagem; sanitas com funções de lava-
gem; lavadores de gás [partes de instalações de gás]; artigos pessoais de aquecimento e secagem; máquinas de secar a roupa [secadores de calor]; secadores 
a vapor; máquinas de secar a roupa; secadores de roupa elétricos; centrifugadoras [secadores de calor] para uso na lavagem de roupa; máquinas de secar 
roupa a gás; barras de ar para uso em secadores; máquinas para fazer waffles; grelhas elétricas [aparelhos para cozinhar]; aparelhos a vapor para tecidos; 
grelhas elétricas [aparelhos para cozinhar]; grelhadores a gás [aparelhos de cozinha]; capas de tecido à medida para cabeças de vaporizadores de roupa; 
fogões elétricos de cozinha; fogões de cozinha; fogões combinados; exaustores para fogões; lava-louças; maçaricos de cozinha; aparelhos para cozinhar; 
fogões de cozinha com grelhador incorporado; instalações para cozinhar; placas para cozinhar; chapas para crepes; fornalhas de cozinha [fogões]; fogões de 
indução; grelhadores; fogões elétricos de cozinha; fogões a gás; placas para cozinhar encastradas; utensílios de cozinha elétricos; placas de cozedura múlti-
plas; placas para cozinhar; fornos elétricos para cozinhar; máquinas de cozinha [a gás] para cozinhar; fornos micro-ondas para cozinhar; aparelhos para cozi-
nhar ovos; placas aquecedoras para cozinhar; aparelhos de barbecue; gavetas de aquecimento para cozinhas; exaustores de cozinha; suportes adaptados para 
fogões; máquinas para cozinhar alimentos; Instalações de cozinha industriais; máquinas de cozinhar kebab; fogões portáteis; pulverizadores para lava-loiças; 
fornos de indução; tampas para bicos de fogão; Kamado (fornos de cozinha japoneses); exaustores (ventiladores) para fogões; aparelhos a gás para cozinhar; 
panelas de cozer arroz para uso industrial; instalações de ventilação para cozinhas; espetos de assar para fornos de cozinha; aparelhos de produção de fumo 
para cozinhar; fogões de cozinha a petróleo [para uso doméstico]; aparelhos para cozinhar no exterior; aparelhos elétricos para cozinhar a vapor; fogões 
possuindo superfícies em esmalte vidrado; placas de vidro [peças de fogões];panelas de cozinha elétricas para uso industrial; fogões de indução eletromag-
nética [para uso doméstico]; fogões de indução eletromagnética [para uso industrial]; lâmpadas de halogénio para incorporação em fogões elétricos; shichi-
rin (fogões de cozinha japoneses a carvão para uso doméstico); filtros para evitar a gordura com revestimentos ajustáveis [partes de exaustores];equipamento 
para cozinhar, aquecer, refrigerar e tratar alimentos e bebidas; esterilizadores para escovas de dentes; escovas ionizantes para o tratamento do ar; sanduichei-
ras para pão [torradeiras]; torrefatores para café; Torradores de café elétricos; assadores elétricos para uso industrial; torradeiras elétricas de pão para uso 
doméstico; cobertores elétricos, sem ser para uso médico; saturadores; humidificadores industriais; humidificadores elétricos; humidificadores [sem ser para 
uso médico]; humidificadores de interiores que contêm água e estão colocados em radiadores de aquecimento central; humidificadores [para fins domésti-
cos]; unidades de lâmpadas solares; lâmpadas germicidas; lâmpadas de halogéneo; lâmpadas; lamparinas para frisar; suportes de lâmpadas; abajures; lumi-
nárias para manicure; exaustores eléctricos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003996/2019/ME/MP 
01  
 
EXXON MOBIL CORPORATION 
 
Estados Unidos da América 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-
2298, United States of America 
 
Comercial e industrial 
12-02-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003997/2019/ME/MP 
33 
 
CORPORACIÓN CUBA RON, S.A. 
 
Cuba 
Calle 246 y 5TA Avenida, Barlovento, Jaimanitas Playa, 
La Habana 
 
Comercial e industrial 
18-02-2019 
CLASSE 33 - Rum, Aguardente [bebidas espirituosas à 
base de cana-de-açúcar] 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003994/2019/ME/MP 
41 e 43 
FOOD & EVENTS, SA  
 
Cabo Verde 
Achada Santo Antonio 
 
Comercial  
22-02-2019 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 
 

País de Origem 
Residência 

 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00003995/2019/ME/MP 
09 
CITIZEN WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. 
d/b/a BULOVA 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
Empire State Building, 350 Fifth Avenue, 29th Floor, 
New York, New York 10118 - Estados Unidos da Amé-
rica 
 
Comercial e industrial 
07-02-2019 
Classe 09 - Óculos de sol e óculos de vista 

CLASSE 41: actividades culturais e de entretenimento; actividades de diver-
são e recreativas, actividades de teatro, de música, e outras actividades artís-
ticas e literárias. CLASSE 43: serviços de restauração (alimentação e bebi-
das); serviços de bar e restaurante; serviços de bebidas alcoólicas; serviços 
de café e cafetaria; serviços de catering; serviços de snack-bar; fornecimen-
tos de refeições para eventos; outros serviços de refeições. 

BULOVA 

Classe 01:Produtos químicos para uso em indústria, ciência e fotografia, 
assim como em agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais não 
processadas, plásticos não processados; composições para extinção de incên-
dio e prevenção de incêndio; preparações para têmpera e soldadura; substân-
cia para curtir peles e couros de animais; adesivos para uso na indústria; 
massa e outros produtos de enchimento em pasta; adubo, estrumes, fertilizan-
tes; preparações biológicas uso em indústria e ciência; fluidos de transmis-
são; fluidos hidráulicos; anticongelantes/refrigerantes; fluidos descongelan-
tes; fluidos para travões; fluidos para direcção hidráulica.  

UFESA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004001/2019/ME/MP 
30,32 
 
Tampico Beverages, Inc. 
 
Estados Unidos da América 
3106 N. Campbell Ave., Chicago, Illinois 60618, Uni-
ted States of America 
 
Industrial e Comercial  
08-03-2019  
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004003/2019/ME/MP 
30 e 31 
 
Tampico Beverages, Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
 
3106 N. Campbell Ave., Chicago, Illinois 60618, Uni-
ted States of America 
 
Industrial e Comercial 
08-03-2019 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00003999/2019/MN/MP 
09 
Marcos Ferreira 
 
Cabo Verde 
Rua Renato Cardoso n° 26, São Vicente, Cabo Verde 
 
Comercial e industrial 
22-02-2019 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

Requerente 
 

País de Origem 
Residência 

 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004000/2019/ME/MP 
07 
YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA 
 
Japão 
4-12, Nishitemma 4-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 
530-0047 Japão 
 
Comercial e industrial 
25-02-2019 
Abaixo Listado 

FAWI 

Reivindicação de prioridade: reivindica-se a prioridade com base no registo 
da marca nº 017998098, efetuado na União Europeia, a 07/12/2018 

CLASSE 09 - Software de aplicação; Software; Software para a exploração 
de lojas em linha; Plataformas de software; Plataformas de software, grava-
do ou descarregável; Pacotes de software; Software aplicacional descarregá-
vel; Programas de software. 

CLASSE 07 - Máquinas de costura; Máquinas de costura para uso domésti-
co; Máquinas de costura para uso industrial; Peças e acessórios dos artigos 
atrás referidos; motores para máquinas de costura; máquinas de corte de 
tecidos; máquinas de corte; transportadores de cabide. 

Classe 30 - Chá; bebidas à base de chá; preparações para fazer chá; xaropes 
para fazer chá; confecções congeladas; águas aromatizadas congeladas. 
Classe 32 - Ponche; água aromatizada; bebidas de sumo de fruta; bebidas 
com sabor a fruta; bebidas energéticas; refrigerantes; bebidas de guaraná; 
bebidas isotónicas; preparações para fazer bebidas energéticas; preparações 
para fazer refrigerantes não carbonatados; essências para fazer refrigerantes; 
bebidas aromatizadas congeladas; xaropes para fazer bebidas; preparações 
para fazer bebidas. 

CLASSE 30: Chá; bebidas à base de chá; preparações para fazer chá; xaro-
pes para fazer chá; confecções congeladas; águas aromatizadas congeladas. 
CLASSE 31: Ponche; água aromatizada; bebidas de sumo de fruta; bebidas 
com sabor a fruta; bebidas energéticas; refrigerantes; bebidas de guaraná; 
bebidas isotónicas; preparações para fazer bebidas energéticas; preparações 
para fazer refrigerantes não carbonatados; essências para fazer refrigerantes; 
bebidas aromatizadas congeladas; xaropes para fazer bebidas; preparações 
para fazer bebidas. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004004/2019/ME/MP&S 
09; 35; 42 e 45 
 
Instagram, LLC  
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
United States 
 
Industrial e Comercial  
20-03-2019  
Abaixo Listado 

 

CLASSE 09: Hardware informático; Software para atividades de rede social e interação com comunidades online; Ferramentas de desenvolvimento de 
software para computador; Software para utilização como uma interface de programação de aplicações (“API”); Interface de programação de aplicações 
(“API”) para utilização na criação de aplicações de software; Interface de programação de aplicações (“API”) para software que viabiliza serviços online 
para atividades de rede social e para recolha, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Software para criação, gestão e interação com uma 
comunidade online; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, apresentação, identificação, blogging, 
transmissão contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de 
meios eletrónicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Software para modificar e permitir transmissão de imagens, 
áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso 
em fotografia e efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, 
hiperligações; Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software 
para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático de motores de pesquisa; Software para usar na cria-
ção, gestão, medição e divulgação de publicidade de terceiros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor informático para armazenar anúncios e 
distribuir publicidade a websites; Software de realidade aumentada; Software para integração de dados eletrónicos em ambientes do mundo real para fins 
de entretenimento, comunicação e atividades de rede social; Software para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de 
software móveis para aparelhos de comunicação eletrónicos portáteis, nomeadamente, telefones celulares, smartphones, computadores portáteis e computa-
dores em forma de tablet; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software com deteção 
automática da localização, software descarregável e software de aplicação móvel para procura, determinação e partilha localizações; Software para distri-
buição de conteúdos, dados e informações sem fios; Software para permitir acesso, visualização, edição, ligação, partilha e de outro modo fornecimento de  
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meios eletrónicos e informações através da Internet e redes de comunicação; Software, nomeadamente, uma aplicação para fornecer funcionalidades de 
atividades de rede social; Software, programas de computador descarregáveis e software de aplicações móveis para criação, gestão e acesso a grupos dentro 
de comunidades virtuais; Programas de computador descarregáveis para visualização e interação com um feed de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de 
vídeo e texto e dados associados; Programas de computador descarregáveis para encontrar conteúdo e editores de conteúdo e para subscrever conteúdo; 
Software para criação e gestão de perfis de redes sociais e contas de utilizadores; Equipamento de fotografia e vídeo interativo, nomeadamente, quiosques 
para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digital; Software que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas a criação 
e manutenção de uma presença online para fins de marketing; Software para comunicação e interação de anunciantes com comunidades online; Software 
para transmissão contínua de conteúdos de entretenimento multimédia; Software; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, ima-
gens, áudio e conteúdo audiovisual através de um computador, da Internet e redes de comunicação; Software para processamento de imagens, gráficos, áu-
dio, vídeo e texto; Software para transmissão de mensagens. CLASSE 35: Serviços de publicidade, de marketing e de promoção, nomeadamente, forneci-
mento de informações em matéria de descontos, cupões, deduções, vales, ligações para websites de retalho de terceiros e ofertas especiais para os produtos e 
serviços de terceiros; Fornecimento de estudos de mercado e serviços de informação; Promoção de produtos e serviços de terceiros através da Internet e 
redes de comunicação; serviços de negócios comerciais e de publicidade, nomeadamente, planeamento de meios de comunicação e aquisição de meios de 
comunicação para outros serviços de negócios e de publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para acompanhar o desempenho de publicidade, 
para gestão, distribuição e veiculação de anúncios, análise de dados de publicidade, preparação de relatórios de dados de publicidade e otimização do desem-
penho de publicidade; Consultadoria nos domínios da publicidade e marketing, nomeadamente, personalização das iniciativas publicitárias e de marketing 
de terceiros; Fornecimento de estruturas online para ligar vendedores a compradores; Publicidade, marketing e promoção de produtos e serviços de terceiros 
através do fornecimento de aparelhos fotográficos e de vídeo em eventos especiais; Fornecimento de estruturas online para transmissão contínua de vídeo 
em direto de eventos promocionais; Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais, promocionais e publicitários; Fornecimento de dire-
tórios comerciais on-line contendo os negócios, produtos e serviços de terceiros. CLASSE 42:Serviços informáticos, nomeadamente, para a criação de co-
munidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos, reuniões e eventos, participarem em debates e participarem em atividades de redes soci-
ais, empresariais e comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente a hospedagem web de estruturas online para organização e realização de reuniões, 
eventos e debates interativos através da Internet e redes de comunicação; Serviços informáticos sob a forma de perfis ou páginas web de grupo ou pessoais 
personalizadas com informações definidas pelo utilizador ou específicas, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços informáticos, 
nomeadamente, fornecimento de motores de pesquisa para obter dados através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de estruturas online com 
tecnologia que permite aos utilizadores online a criação de perfis pessoais com informações sociais e empresariais, transferência e partilha de tais informa-
ções em várias estruturas de negócios para participação em redes sociais e para gestão das suas contas de redes sociais; Fornecimento de utilização temporá-
ria de software não descarregável para atividades de rede social, criação de uma comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo 
e dados; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Serviços 
de software como serviço (SAAS) com software para envio e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas; Fornecimento de utilização temporá-
ria de software não descarregável para utilização no design, gestão, medição, análise, divulgação e veiculação de anúncios de terceiros; Fornecedor de plata-
forma de compras de anúncios online, nomeadamente, fornecimento de software não descarregável que permitem aos compradores e vendedores de anún-
cios online a compra e venda de inventário publicitário; Software com provedor de serviços de aplicação [ASP] para utilização na compra, venda, design, 
gestão, seguimento, avaliação, otimização, direcionamento, análise, distribuição e preparação de relatórios de publicidade e marketing online; Fornecimento 
de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiências e dados de realidade au-
mentada; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável que permite o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações 
de software móveis para aparelhos portáteis, nomeadamente, telefones celulares, smartphones, computadores portáteis e computadores em forma de tablet; 
Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para processamento de pagamentos eletrónicos; Fornecimento de software de interface 
de programação de aplicações (“API”) para utilização na transmissão de mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e 
dados; Fornecimento de utilização temporária de software não desacarregável para mensagens eletrónicas; Serviços de mapeamento; Fornecimento de utili-
zação temporária de software não descarregável para serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para serviços de 
mapeamento; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para partilha e exibição da localização de um utilizador, planeamento de 
atividades com outros utilizadores e realização de recomendações; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita a partilha e 
exibição da localização de um utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e realização de recomendações; Fornecimento de utilização 
temporária de software não descarregável para mapeamento social e de destino; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou faci-
lita o mapeamento social e de destino; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável com deteção automática da localização para 
procura, determinação e partilha da localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software com 
deteção automática da localização para procura, determinação e partilha da localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Plataforma como um 
serviço [PAAS] com plataformas de software para utilização na compra e divulgação de publicidade; Fornecimento de utilização temporária de software não 
descarregável para modificação de fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso em fotografia e efeitos de realidade au-
mentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, hiperligações; Fornecimento de utilização 
temporária de software não descarregável para visualização e interação com um feed de meios eletrónicos, nomeadamente, imagens, conteúdo audiovisual e 
de vídeo, transmissão continua de vídeo em direto, comentários, anúncios, notícias e ligações de Internet; Fornecimento de utilização temporária de software 
não descarregável para localizar conteúdos e editores de conteúdo e para subscrever conteúdos; Fornecimento de utilização temporária de software para 
organização de imagens, vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de metadados; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para ativi-
dades de rede social, gestão de conteúdos de redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, 
fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, informações e comunicações de meios de publicidade; Provedor de serviço de aplicação [ASP] com 
software de interface de programação de aplicação (“API”) que facilita os serviços online para atividades de rede social, desenvolvimento de aplicações de 
software; Plataforma como um serviço (PAAS) com plataformas de software para atividades de rede social, gestão de conteúdos de atividades de rede social, 
criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, mensagens, anúncios, informa-
ções e comunicações de meios de publicidade; Aluguer de software que permite aos utilizadores o carregamento, edição e partilha de imagens, vídeos e 
conteúdo audiovisual e de vídeo; Serviços de TI (tecnologias de informação), nomeadamente, cura de conteúdo online definido pelo utilizador e anúncios e 
criação de feeds de redes sociais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdo áudio, audio-
visual e de vídeo; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para carregamento, descarregamento, arquivo, permitir transmissão 
e partilha de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo e texto e dados associados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para transmissão contínua de conteúdo de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação e 
manutenção da presença online de indivíduos, grupos, empresas e marcas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para publi-
citários para comunicação e interação com comunidades online; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização na 
captura e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Provedor de serviço de aplicação [ASP] com software para permitir ou facilitar a captura e 
edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Desenvolvimento de software; Fornecimento de software em linha não descarregável; Provedor de ser-
viços de aplicação [ASP]; Fornecimento de estruturas online que permitem ao utilizador o carregamento, modificação e partilha de áudio, vídeo, imagens 
fotográficas, texto, gráficos e dados. CLASSE 45: Serviços de apresentação social, atividades de rede social e de encontros; Fornecimento de acesso a bases 
de dados e a bases de dados pesquisáveis online nos domínios das atividades de rede social e de encontros; Serviços de redes sociais online; Serviço de veri-
ficação de identificação de empresa.  
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004005/2019/ME/MP 
29 
 
ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED 
 
Irlanda 
Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland 
 
Industrial e Comercial  
20-03-2019  
Abaixo Listado 

CLASSE 29: Lacticínios (para alimentos); Leite, leite desnatado, leitelho, leite fermentado, natas, em especial, todos sob a forma líquida, condensada, 
congelada ou em pó; Produtos de leite para alimentos; Leite do tipo UHT; Bebidas lácteas, principalmente à base de leite ou leite desnatado; Manteiga, 
queijo, iogurte, soro de leite para uso alimentar (não para beber), produtos à base de leite fermentado, produtos à base de manteiga, produtos à base de 
queijo, coalhadas (quark); Óleos e gorduras comestíveis, incluindo óleos de manteiga, matéria gorda do leite, matérias gordas lácteas semidesnatadas; Pro-
dutos lácteos, sendo produtos semi-acabados para a indústria alimentar; Produtos alimentares feitos principalmente de leite, produtos lácteos, óleos ou gor-
duras comestíveis com ou sem água; Leite evaporado (de conservação prolongada), como produto alimentar; Sobremesas à base de leite, natas, iogurte; 
Pastas comestíveis para barrar; Pastas para barrar pão feitas principalmente da mistura de um ou mais produtos lácteos, em especial manteiga, natas, leite, 
leite desnatado ou leitelho, e água, contendo opcionalmente proteínas do leite; Pastas para barrar feitas principalmente de queijo com leite e/ou leite desna-
tado, contendo opcionalmente aromas. 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004006/2019/ME/MP&S 
9,35,36,38,41,42 e 45 
 
Facebook, Inc. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, 
United States of America 
 
Industrial e Comercial 
20-03-2019 
Abaixo Listado 

Reivindicação das cores: Preto, Verde, Branco e Amarelo 

FACEBOOK 

CLASSE 9: Hardware informático; Software para atividades de rede social e interação com comunidades online; Ferramentas de desenvolvimento de soft-
ware para computador; Software para utilização como uma interface de programação de aplicações (“API”); Interface de programação de aplicações 
(“API”) para software que viabiliza serviços online para atividades de rede social e para recolha, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; 
Software para criação, gestão e interação com uma comunidade online; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualiza-
ção, publicação, apresentação, identificação, blogging, transmissão contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integra-
ção, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de meios eletrónicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; 
Software para modificar e permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e dados; Software para modificar fotografias, imagens 
e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso em fotografia e efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, 
desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, hiperligações; Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, 
partilha e armazenamento de dados e informações; Software informático descarregável de comércio eletrónico permitindo aos utilizadores efetuarem tran-
sações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunicação; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e 
lembretes; Software informático de motores de pesquisa; Cartões presente codificados magneticamente; Software para usar na criação, gestão, medição e 
divulgação de publicidade de terceiros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor informático para armazenar anúncios e distribuir publicidade 
a websites; Software de jogo de realidade virtual; Software de jogo de realidade aumentada; Software de jogo de realidade mista; Hardware de computador 
de jogo de realidade virtual; Hardware de computador de jogo de realidade aumentada; Hardware de computador de jogo de realidade mista; Dispositivos 
periféricos de computador; Software de realidade virtual para utilização que permite que computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos de 
mão, computadores do tipo tablet, dispositivos móveis, e telefones móveis para fornecer experiências de realidade virtual; Software de jogo eletrónico para 
dispositivos sem fios; Software de jogo eletrónico para dispositivos eletrónicos de mão; Software de jogo eletrónico; Periféricos usáveis para computado-
res, computadores do tipo tablet, dispositivos móveis e telefones móveis; Software de realidade virtual; Software de realidade aumentada; Software de 
realidade mista; Software de videojogos; Programas de jogo de computador multimédia interativos; Programas de jogo eletrónico descarregáveis; Software 
de jogo de computador; Auscultadores para utilização com computadores; Equipamento laser para propósitos não médicos; Periféricos; Software para 
integração de dados eletrónicos com ambientes do mundo real com o propósito de entretenimento, educação, jogos, comunicação, e redes sociais; Software 
para aceder e ver texto, imagens e dados eletrónicos relacionados com conferências no campo do desenvolvimento de software; Software para permitir o 
desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móveis para aparelhos de comunicação eletrónicos portáteis, nomeadamente, 
telefones celulares, smartphones, computadores portáteis e computadores em forma de tablet; Software para converter linguagem natural em comandos 
executáveis por máquinas; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software de inteli-
gência artificial; Software de assistente pessoal; Software de assistente social; Ferramentas de desenvolvimento de software para permitir que as aplicações 
de software acedam a serviços de segunda linha, nomeadamente, armazenamento de dados, notificações push, e gestão de utilizador; Software para servi-
ços de mapeamento; Software para planear atividades com outros utilizadores e fazer recomendações; Software de mapeamento social e de destino; Soft-
ware para fazer reservas e outras marcações; Software para encomendar e/ou comprar bens e serviços; Software com conhecimento da localização para 
busca, determinação e partilha de localizações; Software para entrega de conteúdo sem fios, dados e informação; Software para permitir acesso, visualiza-
ção, edição, ligação, partilha e de outro modo fornecimento de meios eletrónicos e informações através da Internet e redes de comunicação; Software, no-
meadamente, uma aplicação para fornecer funcionalidades de atividades de rede social; Software para criação, gestão e acesso a grupos dentro de comuni-
dades virtuais; Software para busca e alertas baseados em localização; Software para pesquisa e identificação de oportunidades de emprego; Software para 
identificar e permitir que os utilizadores contactem representantes do governo; Software fornecendo um mercado virtual; Software que fornece informações 
meteorológicas com base em localização; Fornecimento de software, vinculação ou transmissão de notícias ou informações sobre eventos atuais; Software 
de controlo parental; Software para facilitar a interação e comunicação entre humanos e plataformas AI (inteligência artificial); Software sob a forma de 
aplicação móvel para criar, partilhar, disseminar e publicar anúncios; Software para publicidade com base em geolocalização e promoção de produtos e 
serviços; Software de interface de programação de aplicações (API) para permitir a recuperação, carregamento, acesso e gestão de dados; Software para 
visualizar e interagir com um feed de imagens, conteúdo audiovisual e vídeo, e texto e dados associados; Software descarregável para encontrar conteúdos 
e editores de conteúdos, e para subscrever conteúdo; Software para organização de imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais por meio de etiquetas de 
metadados; Software para criação e gestão de perfis de média social e contas de utilizadores; Software para carregamento, descarregamento, streaming, 
arquivamento, transmissão e partilha de imagens, conteúdo audiovisual e vídeo e texto e dados associados; Equipamento interativo de fotografia e vídeo, 
nomeadamente, quiosques para captura, carregamento, edição, impressão e partilha de imagens digitais e video; Software que permite que indivíduos, 
grupos, empresas e marcas criem e mantenham uma presença online para fins de marketing; Software para anunciantes comunicarem e interagirem  
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com comunidades online; Software para transmissão de conteúdo de entretenimento multimédia; Interface de programação de aplicações (API) para utiliza-
ção no desenvolvimento de plataformas de inteligência artificial (IA), nomeadamente, bots, agentes virtuais e assistentes virtuais; Software para organização 
de eventos; Software de computador, software de computador descarregável e software de aplicação móvel para utilização na captura e edição de fotogra-
fias, gravação e edição de vídeos; Hardware de computador de realidade virtual; Hardware de jogos de realidade virtual; Softwares de realidade virtual para 
utilização em sistemas de habilitação de computadores, consolas de vídeo, consolas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e telefones móveis 
para proporcionar experiências de realidade virtual; Software de jogos de computador para consolas de lar de jogos de vídeo; Periféricos portáteis para com-
putadores, computadores portáteis, dispositivos móveis e telefones móveis, nomeadamente, visores configuráveis montados na cabeça; Fones de ouvido 
para utilização com consolas de videojogos; Software de computador; Hardware de computador de realidade aumentada; Fones com microfone incorpora-
dos de realidade virtual; Fones com microfone incorporado de realidade aumentada; Óculos de realidade virtual; Óculos de realidade aumentada; Software 
de realidade virtual para navegar num ambiente de realidade virtual; Software de realidade aumentada para navegar em ambiente de realidade aumentada; 
Software de realidade aumentada para utilização em computadores, consolas de videojogos, consolas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e 
telefones móveis para proporcionar experiências de realidade aumentada; Fones com microfone incorporados para jogos de realidade virtual; Fones de ouvi-
do para jogos de realidade aumentada; Controladores de realidade virtual de mão; Controladores de realidade aumentada de mão; Programas de jogos de 
vídeo e de computador; Software de entretenimento interativo; Software de reconhecimento de gestos; Sensores de rastreamento de movimento para a tec-
nologia de realidade virtual; Sensores de rastreamento de movimento para tecnologia de realidade aumentada; Software para controlo de operação de dispo-
sitivos áudio e vídeo; Streaming de média digital; Fones de ouvido; Auscultadores; Software de exibição de vídeo; Hardware de exibição de vídeo, nomea-
damente drivers de vídeo para óculos de vídeo; Software para navegar num ambiente de realidade virtual; Software para utilização em computadores, conso-
las de videojogos, consolas de videojogos de mão, tablets, dispositivos móveis, e telefones móveis para proporcionar realidade virtual e realidade aumenta-
da; Software de realidade virtual para rastreamento de objetos, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade aumentada para 
rastreamento de objetos, controlo de movimento e visualização de conteúdo; Software de realidade virtual para que os utilizadores vivenciem a visualização, 
manipulação e imersão virtuais; Software de realidade aumentada para os utilizadores experimentarem visualização de realidade, manipulação e imersão 
aumentadas; Software de realidade virtual para operação de realidade virtual; Fones com microfone incorporados; Software de realidade aumentada para 
operar fones com microfone incorporados de realidade aumentada; Realidade de software virtual para entretenimento interativo; Software de realidade au-
mentada para entretenimento interativo; Fones com microfone incorporados; Software para gravação, armazenamento, transmissão, receção, exibição e 
análise de dados de hardware de computador vestível; Dispositivos de computação vestíveis compostos principalmente por softwares e telas de exibição 
para conexão a computadores, tablets, dispositivos móveis e telefones móveis, a fim de possibilitar experiências de realidade virtual aumentada; Óculos de 
proteção para possibilitar a realidade virtual, realidade aumentada mundial; Software para utilização na conceção e criação de software de realidade virtual e 
realidade aumentada; Interface de programação de aplicações (API) para softwares para desenvolvimento de realidade virtual e realidade aumentada; Soft-
ware e firmware para programas do sistema operacional; Sistemas operacionais de computador; Software para rastreamento de movimento, visualização, 
manipulação, vista e exibição de experiências virtuais aumentadas; Software, firmware e hardware para utilização em rastreamento e reconhecimento visual, 
de voz, áudio, movimento, olho e gestos; Hardware e software de computador para operação de dispositivos sensores; Dispositivos sensores eletrónicos, 
câmeras, projetores, microfones para deteção, captura e reconhecimento de gestos, facial, e de voz,; Hardware e software de computador para deteção de 
objetos, gestos de utilizadores e comandos; Software e firmware para controlo, configuração e gestão de controladores; Software e firmware para permitir 
que dispositivos eletrónicos partilhem dados e comuniquem entre si; Software de sistema operativo de computador; Programas de driver de software para 
dispositivos eletrónicos para permitir que hardware de computador e dispositivos eletrónicos comuniquem entre si; Câmeras; Baterias; Carregadores de 
bateria; Caixas de bateria; Conjuntos de bateria; Carregamento de energia e gestão de energia para dispositivos eletrónicos móveis; Docas de carregamento; 
Suportes de carregamento para dispositivos eletrónicos móveis; Carregadores de base para dispositivos eletrónicos móveis; Bancos de energia; Carregadores 
Externos; Caixas de carregamento sem fios; Dispositivos de bateria elétrica recarregáveis; Baterias recarregáveis e fontes de alimentação portáteis; Baterias 
externas recarregáveis para utilização com dispositivos eletrónicos móveis; Carregadores para baterias; Adaptadores de energia; Adaptadores Elétricos; 
Conetores elétricos e eletrónicos; Adaptadores de energia; Sacos e estojos especialmente adaptados para dispositivos eletrónicos móveis; Pastas, mochilas e 
malas para dispositivos eletrónicos móveis; Caixas para dispositivos eletrónicos móveis; Painéis frontais; Capas protetoras e estojos para dispositivos eletró-
nicos móveis; Luvas de proteção para dispositivos eletrónicos móveis; Suportes, braçadeiras, grampos e estojos de transporte especialmente adaptados para 
dispositivos eletrónicos móveis; Suportes de parede para montagem de dispositivos eletrónicos móveis; Suportes para dispositivos eletrónicos móveis; Su-
portes para dispositivos eletrónicos móveis; Controlos remotos para dispositivos eletrónicos móveis; Cabos e conetores áudio e altifalantes elétricos; Altifa-
lantes de áudio; Estações de ancoragem para dispositivos eletrónicos móveis; Altifalantes; Peças de cabos eletrónicos e acessórios; Cabos elétricos; Cabos 
de conexão; Cabos para transmissão de sinal ótico; Cabos de energia e conectores de cabos; Microfones; Recetores de áudio; Transmissores de áudio; Peri-
féricos de computador sem fios; Monitor de vídeo montado na cabeça; Recetores de sinais eletrónicos; Recetores de vídeo; Transmissores e recetores sem 
fios para reprodução de sinais sonoros; Sensores elétricos; Sensores para monitorização de movimentos físicos; Software para envio e receção de mensagens 
eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Software sob a forma de aplicação móvel; Cartões 
SIM; Software para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; Software, nomeadamente, software de mensagens instantâneas, software de 
partilha de ficheiros, software de comunicações para troca eletrónica de dados, áudio, vídeo, imagens e gráficos através de computador, móvel, sem fios, e 
redes de comunicação; Software para gestão de informação pessoal, e software de sincronização de dados; Software para gestão de conteúdo de redes soci-
ais, com interação com uma comunidade virtual, e transmissão de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensa-
gens, comentários, publicidades, comunicação publicitária de média e informações; Software para exibir e partilhar a localização de um utilizador e encon-
trar, localizar e interagir com outros utilizadores e locais; Software para utilização em gestão de relacionamento com clientes (CRM); Software para forne-
cer informações ao consumidor; Software de mensagens; Software para facilitar e organizar o financiamento e a distribuição de fundos e donativos; Softwa-
re para serviços de recolha de fundos de caridade online e serviços de donativos financeiros; Software para facilitar chamadas de voz sobre IP (VOIP), cha-
madas telefónicas, chamadas de vídeo, mensagens de texto, mensagens instantâneas e serviços de rede social online; Equipamento de telecomunicações para 
fornecimento de acesso de terceiros a, e que permite a transmissão de vídeo, dados e voz, redes de comunicações globais, nomeadamente, terminais móveis 
e de computador e de telemóveis, transceptores de bases e respetivos componentes de rádio sem fios, transceptores de dados, repetidores de dados, routers e 
comutadores, circuitos de transmissão, circuitos integrados, hardware de computador, clientes e servidores de nuvem móveis, multiplexadores, processado-
res de sinais digitais, processadores de sinal de freqüência de rádio, circuitos de comutação móvel, controladores elétricos de tráfego aéreo, controladores 
elétricos de acesso, controladores elétricos de porta remota, portas de rádio, antenas, componentes de rádio eletrónico, software para aplicações de telecomu-
nicações, redes de núcleo móvel que compreendem transceptores de dados, redes sem fios e gateways para recolha, transmissão e gestão de dados, voz e 
vídeo; Software de comunicação e hardware de computador de comunicação para fornecer acesso à Internet. CLASSE 35: Serviços de publicidade, de mar-
keting e de promoção; Fornecimento de pesquisa de mercado e serviços de informação; Promover os bens e serviços dos outros através de redes de compu-
tadores e de comunicação; Serviços de publicidade e negócios, nomeadamente, planeamento de média e compra de média para terceiros; Serviços de publi-
cidade comercial e empresarial, nomeadamente serviços de publicidade para acompanhamento do desempenho publicitário, para gestão, distribuição e pu-
blicidade de serviços, para análise de dados publicitários, para comunicação de dados publicitários, e para otimização do desempenho publicitário; Serviços 
de consultoria nas áreas de publicidade e marketing; Facilitar a troca e venda de serviços e produtos de terceiros através de redes de computadores e de co-
municação; Serviços de loja de venda online com uma grande variedade de bens de consumo de terceiros, vales-presente, entrega de média digital, Fones 
com microfone incorporados de realidade virtual, e conteúdo e dados de realidade virtual; Disponibilizar mercados online para vendedores de bens e/ou 
serviços; Fornecimento de instalações online para conectar vendedores a compradores; Rede de negócios; Emprego e serviços de recrutamento; Serviços de 
publicidade e distribuição de informações, em especial, fornecimento de espaço publicitário classificado através da rede mundial de computadores; Forneci-
mento de bases de dados informáticas online e bases de dados pesquisáveis online no domínio dos classificados; Serviços de cartões de oferta pré-pagos, em 
especial, emissão de certificados de vale-presente que possam ser trocados por bens ou serviços; Serviços de caridade, em particular que promovem a cons-
ciencialização pública sobre atividades beneficentes, filantrópicas, voluntárias, públicas, comunitárias e humanitárias; Fornecimento de concursos e progra-
mas de incentivo destinados a reconhecer, recompensar e incentivar indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, carida-
de, filantropia, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias e partilha de produto de trabalho criativo; Organização de exposições e 
eventos no domínio do desenvolvimento de software e hardware para fins comerciais ou publicitários; Serviços de associação que promovem os interesses 
de profissionais e empresas no campo do desenvolvimento de aplicações de software móvel; Publicidade online e promoção de bens e serviços de terceiros 
através da Internet; Serviços de consultoria de marketing e publicidade; Serviços de pesquisa de mercado; Publicidade, marketing e promoção de bens e 
serviços de terceiros, através do fornecimento de equipamento fotográfico e de vídeo em eventos especiais; Fornecimento de espaço online para transmissão 
ao vivo de vídeos de eventos promocionais; Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais, promocionais ou publicitários; Publicidade 
através de média eletrónica; Organização, promoção e realização de exposições, feiras e eventos para fins comerciais; Organização e realização de eventos, 
exposições, feiras de negócios e conferências para fins comerciais nas indústrias de entretenimento interativo, realidade virtual, produtos eletrónicos de  
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consumo e videojogos; Serviços de loja de venda online com fones, jogos, conteúdo de média digital de realidade virtual e de realidade aumentada; Forne-
cimento de informações de listas telefónicas através de redes de comunicações globais; Serviços de catálogo eletrónico; Gestão de relacionamento com 
clientes; Assistência empresarial e serviços de consultoria; Fornecimento de recursos online com comentários de utilizadores sobre organizações comerci-
ais, provedores de serviços e outros recursos; Serviços de publicidade; Divulgação de publicidade para terceiros através de uma rede global de computado-
res; Serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de campanhas publicitárias, segmentação, implementação e otimização de serviços; Pesquisa de mar-
keting, nomeadamente, campanha publicitária e pesquisa e análise de preferências de consumidores; Promover os bens e serviços de terceiros através da 
distribuição de publicidade em vídeo na Internet; Serviços de publicidade, nomeadamente, programação, acompanhamento e publicidade de relatórios para 
terceiros; Elaboração e realização de média e planos e conceitos de publicidade; Publicidade, colocação de anúncios em sites para terceiros; Serviços de 
publicidade, nomeadamente, que visam a otimização da publicidade online; Gestão de informação empresarial, nomeadamente, elaboração de relatórios de 
informação empresarial e análise de negócios nos domínios da publicidade e marketing; Gestão de negócios; Administração de empresas, funções de escri-
tório; Consultoria de negócios sobre atividades de marketing; Planeamento de média e serviços de compra de média; Consultoria de marca; Design de ma-
teriais publicitários para terceiros; Fornecer diretórios de negócios online com restaurantes, bares, cinemas, discotecas, museus, galerias de arte e outros 
espaços culturais e sociais; Promoção do interesse público e consciencialização sobre questões que envolvem o acesso à Internet para a população global; 
Consulta de negócios no domínio das telecomunicações; Serviços de consultoria de gestão de negócios para permitir que entidades empresariais, organiza-
ções não-governamentais e organizações sem fins lucrativos desenvolvam, organizem e administrem programas para oferecer maior acesso a redes globais 
de comunicação. CLASSE 36: Serviços de processamento de transações financeiras, nomeadamente, o fornecimento de transações comerciais seguras e 
opções de pagamento; Processamento eletrónico e transmissão de dados de pagamento de contas para utilizadores da Internet e redes de comunicação; 
Serviços de transferência eletrónica de fundos; Serviços de processamento de transações com cartão de crédito, cartão de débito e cartão de presente; Servi-
ços mercantes, nomeadamente serviços de processamento de transações de pagamentos; Fornecimento de serviços de pagamento móvel eletrónico para 
terceiros; Serviços financeiros; Serviços de processamento de pagamentos; Serviços de transações financeiras; Facilitar e organizar o financiamento e a 
distribuição de fundos e donativos; Serviços de angariação de fundos de caridade online e serviços de donativos financeiros. CLASSE 38: Serviços de par-
tilha de fotografias e de partilha de vídeos, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e conteúdos audiovisuais entre 
utilizadores da Internet; Telecomunicações; Fornecimento de acesso a computadores, bases de dados eletrónicas e online; Serviços de telecomunicações, 
nomeadamente, transmissão eletrónica de suportes eletrónicos, dados, mensagens, gráficos, imagens, áudio, vídeo e informações; Disponibilização de fó-
runs online para comunicação sobre temas de interesse geral; Fornecimento de links de comunicação online que transferem utilizadores de dispositivos 
móveis e da Internet para outros locais online globais e locais; Facilitar o acesso a sites de terceiros ou a outros conteúdos eletrónicos de terceiros através 
de um login universal; Fornecimento de salas de chat online, serviços de mensagens instantâneas e boletins eletrónicos; Serviços de transmissão de áudio, 
texto e vídeo através da Internet ou de outras redes de comunicações; Serviços de Voz sobre IP (VOIP); Serviços de comunicação de telefonia; Forneci-
mento de acesso a bases de dados informáticas nas áreas de redes sociais e apresentação social e encontros; Serviços de partilha de dados e fotografias peer-
to-peer, nomeadamente, transmissão eletrónica de ficheiros de fotografia digital, gráficos e conteúdos de áudio entre utilizadores da Internet; Telecomuni-
cações e serviços informáticos peer-to-peer em rede, nomeadamente, transmissão eletrónica de imagens, conteúdos audiovisuais e vídeo, fotografias, ví-
deos, dados, texto, mensagens, anúncios publicitários, comunicações publicitárias e informações sobre os média; Serviços de sala de chat para redes soci-
ais; Streaming e streaming em direto de vídeo, audiovisuais e conteúdo audiovisual interativo através da Internet; Serviços de telecomunicações, nomeada-
mente, transmissão eletrónica de conteúdo e dados de realidade virtual; Fornecimento de quadros de avisos eletrónicos para transmissão de mensagens 
entre utilizadores no domínio de interesse geral; Serviços de videoconferência; Fornecimento de serviços de suporte técnico relacionados com a utilização 
de equipamentos de comunicação; Fornecimento de instalações e equipamentos para videoconferência; Teleconferência; Proporcionar um fórum da comu-
nidade online para os utilizadores partilharem informações de streaming, áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de entretenimento ou informações, 
para formar comunidades virtuais, e se envolverem em redes sociais; Serviços de telecomunicações, nomeadamente, serviços de transmissão e receção de 
dados e através de redes de telecomunicações; Serviços de comunicação por telemóvel; Mensagens da Web; Teleconferência de vídeo; Serviços de mensa-
gens instantâneas; Troca eletrónica de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráficos acessíveis através das redes de computadores e telecomunicações; Trans-
missão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de acesso a redes de telecomunicações e à Internet; Conetividade da Internet; 
Informações sobre telecomunicações; Consultoria no domínio dos serviços de telecomunicações, nomeadamente, transmissão de voz, dados e documentos 
através de redes de telecomunicações. CLASSE 41: Serviços de entretenimento; Fornecimento de acesso a bases de dados eletrónicas interativas e online 
de conteúdo definido pelo utilizador, conteúdo de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, visual e material audiovisual no domínio do interesse geral; Partilha 
de fotografias e serviços de partilha de vídeo; Serviços de publicação eletrónica para terceiros; Serviços de entretenimento, nomeadamente, facilitando 
serviços interativos de jogos multiplayer e single player para jogos jogados através da Internet ou de redes de comunicação; Fornecimento de informações 
sobre jogos de computador online e videojogos através de redes informáticas ou de comunicação; Organização e condução de competições e facilitação de 
eventos para vídeojogos e jogadores de jogos de computador; Fornecer recursos online para desenvolvedores de software; Concurso e programas de incen-
tivo concebidos para reconhecer, recompensar e encorajar indivíduos e grupos que se envolvem em autoaperfeiçoamento, autorrealização, caridade, filan-
tropia, voluntariado, serviço público e comunitário e atividades humanitárias e partilha de produto de trabalho criativo; Organização e patrocínio de concur-
so e programas de incentivo para desenvolvedores de software; Publicação de materiais educativos, nomeadamente, publicação de livros, revistas, boletins 
informativos e publicações eletrónicas; Serviços educacionais, em particular, organização e condução de conferências, cursos, seminários e treinamento 
online nos campos de publicidade, marketing, redes sociais, internet, média social, e distribuição de material de curso em ligação com os mesmos; Revistas 
online, nomeadamente, weblogs (blogs) com conteúdo definido pelo utilizador; Serviços de entretenimento, nomeadamente, proporcionando jogos de reali-
dade virtual, entretenimento interativo e realidade virtual; Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos de realidade aumentada, entretenimento inte-
rativo e conteúdos de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, prestação de jogos de realidade mista, entretenimento interativo e 
conteúdo de realidade mista; Fornecimento de um jogo de computador para utilização em toda a rede pelos utilizadores da rede; Fornecer jogos de realida-
de virtual online; Fornecer jogos online de realidade aumentada; Fornecer jogos online de realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, 
fornecendo videojogos online; Organizar exposições no campo do entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónica de consumo e videojogos de entre-
tenimento para fins culturais ou educacionais; Organização e condução de conferências educativas; Organização de exposições e eventos no domínio do 
desenvolvimento de software para fins educativos; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de conferências e seminários nos domí-
nios da inteligência artificial e da internet das coisas; Formação no domínio do design, publicidade e tecnologias de comunicação; Formação no domínio do 
planeamento estratégico de média relacionado com publicidade, marketing e negócios; Revistas online, nomeadamente, blogs com publicidade, marketing e 
negócios; Fornecimento de bases de dados informáticos, electrónicos e online no domínio do entretenimento; Serviços de publicação, nomeadamente, pu-
blicação de publicações eletrónicas para terceiros; Aluguer de quiosques de fotografia e/ou vídeo para captura, carregamento, edição e partilha de fotogra-
fias e vídeos; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de serviços online para transmissão por streaming de conteúdos de entretenimento 
e transmissão por sreaming em direto de vídeos de eventos de entretenimento; Organizar exposições ao vivo e conferências nos campos da cultura, entrete-
nimento e redes sociais para fins não empresariais e não comerciais; Fornecimento de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, proporcio-
nar jogos de realidade virtual, entretenimento interativo e realidade virtual de conteúdo e experiências; Serviços de entretenimento, nomeadamente, jogos 
de realidade aumentada, entretenimento interativo e conteúdos de realidade aumentada; Serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibilização de 
jogos de realidade mista, entretenimento interativo e conteúdos de realidade mista; Serviços de entretenimento, nomeadamente, organização e realização de 
concursos de incentivo à utilização e desenvolvimento de entretenimento interativo, realidade virtual, realidade aumentada, eletrónica de consumo, softwa-
re e hardware de entretenimento e vídeo; Organização de exposições e eventos para fins culturais, educacionais ou de entretenimento; Produção de video e 
software de jogos de computador; Realidade de serviços de arcada virtual; Serviços de arcada de realidade aumentada; Serviços de jogos de realidade virtu-
al fornecidos online a partir de uma rede de computadores; Serviços de jogos de realidade aumentada fornecidos online a partir de uma rede de computado-
res; Fornecimento de jogos de computador online e jogos interativos; Produção de vídeo de realidade aumentada; Produção de vídeo de realidade virtual; 
Produção de video e software de jogos de computador; Fornecimento de software de jogos online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, prestação de 
jogos interativos; Serviços de produção de software de entretenimento multimédia; Serviços de produção multimédia; Serviços de entretenimento sob a 
forma de desenvolvimento, criação, produção e serviços de pós-produção de conteúdos de entretenimento multimédia; Serviços de entretenimento, nomea-
damente, oferta de jogos de realidade aumentada e conteúdos de entretenimento interativo; Serviços de entretenimento, nomeadamente, disponibilizar am-
bientes de realidade virtual online; Serviços de entretenimento, nomeadamente, fornecendo ambientes de realidade aumentada online; Fornecimento de 
informação de entretenimento a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informação, incluindo texto, documentos eletrónicos, bases de dados,  
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gráficos, imagens fotográficas e informações audiovisuais, através da Internet e redes de comunicação; Organização, promoção e realização de exposições, 
feiras e eventos para fins comerciais; Fornecimento de informações sobre jogos de computador online e videojogos através de redes informáticas ou de 
comunicação; Organização e condução de competições e facilitação de eventos para vídeojogos e jogadores de jogos de computador; Organizar exposições 
nas áreas do entretenimento interativo, realidade virtual, eletrónicas de consumo e videojogos, indústrias de entretenimento para fins culturais ou educati-
vos, organização de conferências educativas, organização de exposições e eventos na área de desenvolvimento de software para fins educacionais; Fornecer 
um site com publicações não descarregáveis sobre a tecnologia da realidade virtual; Fornecimento de um site com publicações não descarregáveis sobre 
tecnologia de realidade aumentada; Educação; Fornecimento de treinamento; Atividades desportivas e culturais; Entretenimento e serviços educativos, 
nomeadamente, disponibilização de filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisuais e obras multimédia não descarregáveis através da internet, bem 
como informação, análises e recomendações sobre filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisuais e obras multimédia; Fornecimento de computa-
dores, bases de dados eletrónicas e online para utilização educacional, recreativa e de divertimento na área de entretenimento e nas áreas de grupos de inte-
resse secundário, escolar, social e comunitário. CLASSE 42: Conceção e desenvolvimento de hardware e software; Serviços informáticos, nomeadamente, 
para a criação de comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos, reuniões e eventos, participarem em debates e participarem em 
atividades de redes sociais, empresariais e comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente a hospedagem web de estruturas online para organização e 
realização de reuniões, eventos e debates interativos através da Internet e redes de comunicação; Serviços informáticos sob a forma de perfis ou páginas 
web de grupo ou pessoais personalizadas com informações definidas pelo utilizador ou específicas, incluindo áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e da-
dos; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de motores de pesquisa para obter dados através da Internet e redes de comunicação; Forneci-
mento de estruturas online com tecnologia que permite aos utilizadores online a criação de perfis pessoais com informações sociais e empresariais, transfe-
rência e partilha de tais informações em várias estruturas de negócios para participação em redes sociais e para gestão das suas contas de redes sociais; 
Fornecimento de software para atividades de rede social, criação de uma comunidade virtual, e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e 
dados; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Provedor 
de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita a criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, 
apresentação, identificação, blogging, transmissão contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e 
partilha ou fornecimento outro modo de meios eletrónicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Fornecimento de um 
serviço de rede online que permite aos utilizadores a transferência de dados de identidade pessoais para e a partilha de dados de identificação pessoal com e 
entre várias estruturas online; Fornecimento de informações a partir de índices pesquisáveis e bases de dados de informações, incluindo texto, documentos 
eletrónicos, bases de dados, gráficos, meios eletrónicos, imagens e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de soft-
ware informático de comércio eletrónico não descarregável que permite aos utilizadores efetuarem transações de comércio eletrónico através da Internet e 
redes de comunicação; Serviços de TI (tecnologias de informação), em especial, interface de programação de aplicações (“API”) que permite aos utilizado-
res efetuarem transações de comércio eletrónico através de uma rede informática mundial; Serviços de software como serviço (SAAS) com software para 
envio e receção de mensagens eletrónicas, notificações e alertas e para facilitar transações de comércio eletrónico através da Internet e redes de comunica-
ção; Fornecimento de software para utilização no design, gestão, medição, análise, divulgação e veiculação de anúncios de terceiros; Provedor de serviços 
de aplicação com interface de programação de aplicações (“API”) para gestão, seguimento, preparação de relatórios e medição de planeamento de meios de 
comunicação, aquisição de meios de comunicação e anúncios de terceiros; Fornecedor de plataforma de compras de anúncios online, nomeadamente, forne-
cimento de software não descarregável que permite aos compradores e vendedores de anúncios online a compra e venda de inventário publicitário; Platafor-
ma como um serviço [PAAS] com plataformas de software para utilização na compra e divulgação de publicidade; Provedor de serviços de aplicação 
[ASP] com software para utilização na compra, venda, design, gestão, seguimento, avaliação, otimização, direcionamento, análise, distribuição e prepara-
ção de relatórios de publicidade e marketing online; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para utilização na conceção e gestão de campa-
nhas publicitárias e de marketing online; Conceção e desenvolvimento de software de jogos e programas de software de jogos de vídeo para usar em com-
putadores, sistemas de programa de jogos de vídeo e redes de computadores; Desenvolvimento de hardware para utilização relacionada com jogos eletróni-
cos e jogos multimédia interativos; Serviços de desenvolvimento de jogos eletrónicos e jogos multimédia interativos; Fornecimento de estruturas online que 
permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiências e dados de realidade virtual; Fornecimento de 
estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modificação e partilha de conteúdos, informações, experiências e dados de realidade aumen-
tada; Fornecimento de espaços online que permitem aos utilizadores fazer carregamento, modificar e partilhar conteúdo, informações, experiências e dados 
de realidade mista; Serviços de conceção, engenharia, investigação, desenvolvimento e ensaio no domínio do desenvolvimento de software para aplicações 
móveis relacionadas com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Consultoria técnica no domínio do desenvolvimento de software de aplicação 
móvel relacionado com a utilização e funcionalidade de hiperligações; Fornecimento de software que permita o desenvolvimento, avaliação, teste e manu-
tenção de aplicações de software móvel para dispositivos de computação portáteis; Serviços educativos, nomeadamente, organização e realização de confe-
rências e seminários nos domínios da inteligência artificial e da Internet das coisas; Fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores com utilização 
de tecnologia de software de login único para transações de comércio eletrónico; Fornecimento de serviços de autenticação de utilizadores de transferência 
eletrónica de fundos, cartão de crédito e débito e transações de cheques eletrónicos com utilização da tecnologia de software de login único; Fornecer uma 
interface de programação de aplicações (API) para permitir que os utilizadores realizem transações comerciais eletrónicas pela Internet; Fornecimento de 
software para processamento de pagamentos eletrónicos; Serviços de plataforma com serviço (PAAS) com software para permitir que os utilizadores reali-
zem transações de negócios e comércio eletrónico; Fornecimento de software de interface de programação de aplicações (API) para utilização em mensa-
gens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Plataforma com serviço (PAAS), com plataformas de software para men-
sagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecimento de software para mensagens eletrónicas; Ser-
viços de mapeamento; Fornecimento de software para serviços de mapeamento; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para serviços de 
mapeamento; Fornecimento de software para partilhar e exibir a localização de um utilizador, planear atividades com outros utilizadores e fazer recomen-
dações; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para ativar ou facilitar a partilha e exibir a localização de um utilizador, planear atividades 
com outros utilizadores e fazer recomendações; Fornecimento de software para mapeamento social e de destino; Provedor de serviços de aplicações (ASP) 
com software para ativar ou facilitar o mapeamento social e de destino; Fornecimento de software para reservas e marcações; Provedor de serviços de apli-
cações (ASP) com software para ativar ou facilitar a realização de reservas e marcações; Fornecimento de software para encomendar e / ou adquirir bens e 
serviços; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para habilitar ou facilitar o pedido e/ou compra de mercadorias e serviços; Fornecimento 
de software com reconhecimento de localização para pesquisa, determinação e partilha de localização de mercadorias, serviços e eventos de interesse; Pro-
vedor de serviços de aplicações (ASP) com software com reconhecimento de localização para pesquisa, determinação e partilha da localização de mercado-
rias, serviços e eventos de interesse; Fornecimento de software para criar, gerir e aceder a grupos privados criados e administrados por utilizadores dentro 
de comunidades virtuais; Fornecimento de software para pesquisa e identificação de pontos de interesse locais e baseados em localização, eventos, pontos 
de referência, oportunidades de emprego, entretenimento, eventos culturais, compras e ofertas; Fornecimento de software para pesquisa e identificação de 
oportunidades de emprego; Fornecimento de software para identificar e permitir que os utilizadores entrem em contacto com representantes do governo; 
Fornecimento de software para fornecer um mercado virtual; Fornecimento de software para fornecer informações meteorológicas com bases em localiza-
ção; Fornecimento de software para fornecimento, vinculação ou transmissão de notícias ou informações sobre eventos atuais; Fornecimento de software 
para facilitar a interação e comunicação entre humanos e plataformas AI (inteligência artificial); Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software 
para habilitar ou facilitar interação e comunicação entre humanos e plataformas de AI (inteligência artificial); Conceção de efeitos de realidade aumentada 
e realidade virtual para utilização na modificação de fotografias, imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais; Provedor de plataforma de compra de anúncios 
de vídeo online, nomeadamente, oferta de programas de software não-descarregáveis para permitir que compradores e vendedores de publicidade em vídeo 
online comprem e vendam inventário de publicidade em vídeo; Plataforma com serviço (PAAS), com plataformas de software para utilização na compra e 
disseminação de publicidade; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para utilização na compra, venda, rastreamento, avaliação, otimiza-
ção, segmentação, análise, entrega e relatórios de publicidade online e marketing; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para utilização 
na criação e gestão de campanhas de publicidade e marketing de vídeo online; Fornecimento de instalações online que permitem que os utilizadores se 
envolvam em redes sociais e giram o seu conteúdo de rede social; Fornecimento de software para criar e gerir perfis de média social e contas de utilizador; 
Fornecimento de software para modificação de fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdos áudio-vídeo com filtros fotográficos e efeitos de realidade 
aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, geoetiquetas, etiquetas de metadados, hiperligações; Software para visualizar e 
interagir com um feed de média eletrónica, nomeadamente, imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, transmissão por streaming ao vivo de vídeo,  
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comentários, anúncios, notícias, e links de Internet; Fornecimento de software para encontrar conteúdo e editores de conteúdo, e para assinar conteúdo; 
Fornecimento de software para organização de imagens, vídeo e conteúdo audiovisual utilizando etiquetas de metadados; Serviços de informática, nomea-
damente, criar uma comunidade virtual para utilizadores registados para partilhar, visualizar, assinar e interagir com imagens, conteúdo audiovisual e de 
vídeo e dados e informações relacionadas; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, 
criação de uma comunidade virtual, transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, co-
municação de publicidade na média e informação; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software de interface de programação de aplicações 
(API) que facilita os serviços online para redes sociais, desenvolvendo aplicações de software; Plataforma como serviço (PAAS) com plataformas de soft-
ware para redes sociais, gestão de conteúdo de redes sociais, criação de uma comunidade virtual, transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, 
fotografias, vídeos, dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações de publicidade na média e informações; Aluguer de software que permite aos utiliza-
dores carregar, editar e partilhar imagens, vídeos e conteúdos audiovisuais; Serviços de informática, entre outros, curadoria de conteúdo definido pelo utili-
zador online e anúncios e criação de feeds de média social; Fornecimento de software para tirar fotografias e gravar áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo; 
Fornecimento de software para carregamento, descarregamento, arquivamento, habilitação de transmissão, partilha de imagens, conteúdo audiovisual e de 
vídeo e texto associado e dados; Fornecimento de software para transmissão de conteúdo de entretenimento multimédia; Fornecimento de software para 
criação e manutenção de uma presença online para indivíduos, grupos, empresas e marcas; Fornecimento de software para anunciantes comunicarem e 
interagirem com comunidades online; Software de assistente pessoal; Software de assistente social; Fornecimento de serviços online com utilização tempo-
rária de software não descarregável para envio e receção de mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas, alertas de mensagens eletrónicas e lembretes, 
fotografias, imagens, gráficos, dados, áudio, vídeos e conteúdo audiovisual através da Internet e redes de comunicação; Software de comércio eletrónico 
para permitir que os utilizadores realizem transações comerciais eletrónicas pela Internet; Fornecimento temporário de software não descarregável para 
aceder, recolher, apresentar, editar, estabelecer ligações, modificar, organizar, etiquetar, transmitir por streaming, partilhar, armazenar, transmitir e fornecer 
meios eletrónicos, fotografias, imagens, gráficos, áudio, vídeos, etc. conteúdos audiovisuais, dados e informações via Internet e redes de comunicação; 
Fornecimento temporário de software não descarregável para utilização na facilitação de chamadas de VoIP, chamadas telefónicas, chamadas de vídeo, 
mensagens de texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de rede social online; Serviços do fornecedor de serviços de aplicações 
(ASP) com software para permitir ou facilitar chamadas de protocolo de voz sobre Internet (VOIP), chamadas telefónicas, videochamadas, mensagens de 
texto, mensagens eletrónicas, mensagens instantâneas e serviços de redes sociais online; Serviços de informática, nomeadamente, prestação de informações 
nos domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através da Internet e redes de comunicação; Fornecimento de software para utilização na captu-
ra e edição de fotografias e gravação e edição de vídeos; Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para habilitar ou facilitar a captura e edi-
ção de fotografias e gravação e edição de vídeos; Conceção e desenvolvimento de hardware e software para jogos de computador; Conceção e desenvolvi-
mento de hardware e software de realidade virtual; Conceção e desenvolvimento de hardware e software de realidade mista; Conceção e desenvolvimento 
de hardware e software de videojogos; Fornecimento de utilização temporário de aplicações de software não-descarregáveis para redes sociais, criação de 
uma comunidade virtual, e transmissão de conteúdo virtual e dados de realidade; Serviços de informática sob a forma de fornecimento de páginas online 
personalizadas com informações definidas ou especificadas pelo utilizador, perfis pessoais, realidade virtual, e conteúdo e dados de realidade aumentada; 
Serviços de programação de computadores para criação de vídeos e jogos de realidade virtual; Projeto e desenvolvimento de hardware e software de reali-
dade aumentada; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software multimédia interativo; Manutenção e reparação de software; Fornecimento 
temporário de software não descarregável para transmissão, partilha, receção, descarregamento, exibição, interação e transferência de conteúdo, texto, 
obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, obras literárias, dados, arquivos, documentos e obras eletrónicas; Serviços informáticos, nomeadamente, 
fornecimento de informações nos domínios da tecnologia e desenvolvimento de software através de uma rede informática mundial; Serviços de suporte 
técnico, nomeadamente, resolução de problemas relacionados com a natureza do diagnóstico de hardware e software; Serviços de informática, nomeada-
mente, serviços de provedor de hospedagem em nuvem; Fornecimento de utilização temporário de software de computação em nuvem não descarregável 
online para utilização em armazenamento eletrónico de dados; Fornecimento de utilização temporária de software de computação em nuvem não descarre-
gável online para aplicações e ambientes de realidade virtual aumentada; Serviços de partilha de arquivos, nomeadamente, fornecendo recursos online para 
outros que apresentem tecnologia que permita aos utilizadores fazer carregamento e descarregamento de arquivos eletrónicos; Serviços de informática, 
nomeadamente, alojamento de instalações eletrónicas para terceiros para discussões interativas através de redes de comunicação; Fornecimento de software 
não descarregável online; Prestador de serviços de aplicações, nomeadamente, fornecer, hospedar, gerir, desenvolver e manter aplicações, software, sites, 
bancos de dados nas áreas de comunicação sem fios, acesso a informações móveis e gestão remota de dados para entrega sem fios de conteúdo a computa-
dores de mão, do tipo laptop e dispositivos eletrónicos móveis; Provedor de serviços de aplicação (ASP); Fornecimento de espaços online que dão aos 
utilizadores a capacidade de fazer carregamento, modificar e partilhar áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e dados; Fornecimento de acesso 
temporário a software não descarregável online e a aplicações de mensagens instantâneas, voz sobre IP (VOIP), videoconferência e audioconferência; Ser-
viços de informática, nomeadamente, criação de uma comunidade online para utilizadores registados se envolverem em redes sociais; Serviços de encripta-
ção de dados; Transmissão eletrónica encriptada e entrega de dados recuperados; Fornecimento de software e aplicações para gestão de relacionamento 
com clientes (CRM); Provedor de serviços de aplicações (ASP) com software para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); Fornecimento de servi-
ços de plataforma de software online que fornecem aos utilizadores a capacidade de publicar classificações, críticas, referências e recomendações relaciona-
das com empresas, restaurantes, provedores de serviços, eventos, serviços públicos e agências governamentais; Serviços de informática, em particular, 
provedor de serviços de aplicações com software de interface de programação de aplicações (API) para gestão de relacionamento com o cliente (CRM); 
Alojamento de conteúdo digital [realidade virtual e realidade aumentada] na Internet; Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e design relacionados 
com os mesmos; Análise industrial e serviços de pesquisa; Serviços informáticos, nomeadamente, prestação de gestão remota de dispositivos através de 
redes informáticas, redes sem fios ou da Internet; Fornecimento de software para facilitar a organização do financiamento e distribuição de fundos e donati-
vos; Fornecimento de software para serviços de recolha de fundos de caridade online e serviços de donativos financeiros. 
CLASSE 45: Serviços de apresentação social, atividades de rede social e de encontros; Fornecimento de acesso a bases de dados informáticas e bases de 
dados pesquisáveis online nos domínios das redes sociais, apresentação social e encontros; Fornecimento de informação no domínio do desenvolvimento 
pessoal, autoaperfeiçoamento, autorrealização, serviços filantrópicos, voluntários, públicos e comunitários, e atividades humanitárias; Prestação de serviços 
de concierge para terceiros, nomeadamente, marcar reservas, facilitar compras, organizar entregas, fazer arranjos pessoais solicitados, fornecer recomenda-
ções sobre produtos e serviços, fornecer informações específicas do cliente para atender a necessidades individuais, e fornecimento de lembretes e notifica-
ções eletrónicas; Serviços de redes sociais online; Fornecimento de informações sob a forma de bases de dados com informações nas áreas de redes sociais 
e introdução social; Serviços de verificação de utilizadores; Serviços de verificação de identificação; Serviços de verificação de identificação de negócios; 
Serviços legais. 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004009/2019/ME/MP 
30 
 
MASTBOUT - CONSULTORIA DE NEGÓCIOS E 
GESTÃO, S.A. 
Portugal 
Parque Industrial de Taveiro, Lote 36, 3045-508 Tavei-
ro, Portugal 
 
Industrial e Comercial 
26-02-2019 
 
CLASSE 30 - café 

 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004007/2019/MN/MP&S 
05, 09, 10, 42 e 44 
 
PEDRO CORDEIRO DORES RODRIGUES PEIXE 
 
CABO VERDE 
Rua  São Pedro II 
 
 
Industrial e Comercial 
18-03-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 

Produtos/Serviços 

00004008/2019/ME/MP 
05 
 
Bayer Consumer Care AG 
 
SUÍÇA 
 
Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland 
 
Industrial & Comercial 
08-03-2019 
 
CLASSE 05: Preparações e substâncias farmacêuticas. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004010/2019/ME/MP&S 
09, 35 ,42 ,45 
 
Instagram, LLC 
 
Estados Unidos da América 
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, Uni-
ted States. 
 
Industrial & Comercial 
 
20-03-2019 
 
Abaixo Listado 

Classe 9: Hardware informático; Software para atividades de rede social e interação com comunidades online; Ferramentas de desenvolvimento de software 
para computador; Software para utilização como uma interface de programação de aplicações (“API”); Interface de programação de aplicações (“API”) para 
utilização na criação de aplicações de software; Interface de programação de aplicações (“API”) para software que viabiliza serviços online para atividades 
de rede social e para recolha, carregamento, descarregamento, acesso e gestão de dados; Software para criação, gestão e interação com uma comunidade 
online; Software para criação, edição, carregamento, descarregamento, acesso, visualização, publicação, apresentação, identificação, blogging, transmissão 
contínua, ligação, anotação, expressão de opiniões sobre, comentários sobre, integração, transmissão e partilha ou fornecimento outro modo de meios eletró-
nicos ou informações através do computador, Internet e redes de comunicação; Software para modificar e permitir transmissão de imagens, áudio, conteúdo 
audiovisual e de vídeo e dados; Software para modificar fotografias, imagens e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso em fotografia e 
efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, hiperligações; 
Software para a recolha, gestão, edição, organização, modificação, transmissão, partilha e armazenamento de dados e informações; Software para envio e 
receção de mensagens eletrónicas, alertas, notificações e lembretes; Software informático de motores de pesquisa; Software para usar na criação, gestão, 
medição e divulgação de publicidade de terceiros; Servidor de publicidade, nomeadamente, um servidor informático para armazenar anúncios e distribuir 
publicidade a websites; Software de realidade aumentada; Software para integração de dados eletrónicos em ambientes do mundo real para fins de entreteni-
mento, comunicação e atividades de rede social; Software para permitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móveis 
para aparelhos de comunicação eletrónicos portáteis, nomeadamente, telefones celulares, smartphones, computadores portáteis e computadores em forma de 
tablet; Software, nomeadamente, uma interface interpretativa para facilitar a interação entre humanos e máquinas; Software com deteção automática da 
localização, software descarregável e software de aplicação móvel para procura, determinação e partilha localizações; Software para distribuição de conteú-
dos, dados e informações sem fios; Software para permitir acesso, visualização, edição, ligação, partilha e de outro modo fornecimento de meios eletrónicos 
e informações através da Internet e redes de comunicação; Software, nomeadamente, uma aplicação para fornecer funcionalidades de atividades de rede 
social; Software, programas de computador descarregáveis e software de aplicações móveis para criação, gestão e acesso a grupos dentro de comunidades 
virtuais; Programas de computador descarregáveis para visualização e interação com um feed de imagens, áudio, conteúdo audiovisual e de vídeo e texto e 
dados associados; Programas de computador descarregáveis para encontrar conteúdo e editores de conteúdo e para subscrever conteúdo; Software para cria-
ção e gestão de perfis de redes sociais e contas de utilizadores; Equipamento de fotografia e vídeo interativo, nomeadamente, quiosques para captura, carre-
gamento, edição, impressão e partilha de imagens e vídeo digital; Software que permite a indivíduos, grupos, empresas e marcas a criação e manutenção de 
uma presença online para fins de marketing; Software para comunicação e interação de anunciantes com comunidades online; Software para transmissão 
contínua de conteúdos de entretenimento multimédia; Software; Software para envio e receção de mensagens eletrónicas, gráficos, imagens, áudio e conteú-
do audiovisual através de um computador, da Internet e redes de comunicação; Software para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e texto; 
Software para transmissão de mensagens. Classe 35: Serviços de publicidade, de marketing e de promoção, nomeadamente, fornecimento de informações 
em matéria de descontos, cupões, deduções, vales, ligações para websites de retalho de terceiros e ofertas especiais para os produtos e serviços de terceiros; 
Fornecimento de estudos de mercado e serviços de informação; Promoção de produtos e serviços de terceiros através da Internet e redes de comunicação; 
serviços de negócios comerciais e de publicidade, nomeadamente, planeamento de meios de comunicação e aquisição de meios de comunicação para outros 
serviços de negócios e de publicidade, nomeadamente, serviços de publicidade para acompanhar o desempenho de publicidade, para gestão, distribuição e 
veiculação de anúncios, análise de dados de publicidade, preparação de relatórios de dados de publicidade e otimização do desempenho de publicidade; 
Consultadoria nos domínios da publicidade e marketing, nomeadamente, personalização das iniciativas publicitárias e de marketing de terceiros; Forneci-
mento de estruturas online para ligar vendedores a compradores; Publicidade, marketing e promoção de produtos e serviços de terceiros através do forneci-
mento de aparelhos fotográficos e de vídeo em eventos especiais; Fornecimento de estruturas online para transmissão contínua de vídeo em direto de even-
tos promocionais; Organização e realização de eventos especiais para fins comerciais, promocionais e publicitários; Fornecimento de diretórios comerciais 
on-line contendo os negócios, produtos e serviços de terceiros. (…) 

Revindicação de Cores: Verde, azul e preto 

CLASSE 5: produtos farmacêuticos, de laboratório e farmácia, de uso hu-
mano. CLASSE 9: equipamentos científicos. CLASSE 10: material cirúrgi-
co, medico, próteses e outros. CLASSE 42: serviços científicos e tecnológi-
cos. CLASSE 44: serviços médicos. 

Reivindicação de Cores: VERMELHO, PRATEADO, BRANCO. 

Reivindicação de Prioridade: Reivindica-se a prioridade do pedido n.º 
017961543 de 25/09/2018, União Europeia 
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Classe 42: Serviços informáticos, nomeadamente, para a criação de comunidades virtuais para utilizadores registados organizarem grupos, reuniões e even-
tos, participarem em debates e participarem em atividades de redes sociais, empresariais e comunitárias; Serviços informáticos, nomeadamente a hospeda-
gem web de estruturas online para organização e realização de reuniões, eventos e debates interativos através da Internet e redes de comunicação; Serviços 
informáticos sob a forma de perfis ou páginas web de grupo ou pessoais personalizadas com informações definidas pelo utilizador ou específicas, incluindo 
áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços informáticos, nomeadamente, fornecimento de motores de pesquisa para obter dados através da 
Internet e redes de comunicação; Fornecimento de estruturas online com tecnologia que permite aos utilizadores online a criação de perfis pessoais com 
informações sociais e empresariais, transferência e partilha de tais informações em várias estruturas de negócios para participação em redes sociais e para 
gestão das suas contas de redes sociais; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para atividades de rede social, criação de uma 
comunidade virtual e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdo e dados; Serviços de provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeadamente, 
hospedagem de aplicações de software de computador de terceiros; Serviços de software como serviço (SAAS) com software para envio e receção de men-
sagens eletrónicas, notificações e alertas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização no design, gestão, medição, 
análise, divulgação e veiculação de anúncios de terceiros; Fornecedor de plataforma de compras de anúncios online, nomeadamente, fornecimento de soft-
ware não descarregável que permitem aos compradores e vendedores de anúncios online a compra e venda de inventário publicitário; Software com prove-
dor de serviços de aplicação [ASP] para utilização na compra, venda, design, gestão, seguimento, avaliação, otimização, direcionamento, análise, distribui-
ção e preparação de relatórios de publicidade e marketing online; Fornecimento de estruturas online que permite aos utilizadores o carregamento, modifica-
ção e partilha de conteúdos, informações, experiências e dados de realidade aumentada; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregá-
vel que permite o desenvolvimento, avaliação, teste e manutenção de aplicações de software móveis para aparelhos portáteis, nomeadamente, telefones 
celulares, smartphones, computadores portáteis e computadores em forma de tablet; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável 
para processamento de pagamentos eletrónicos; Fornecimento de software de interface de programação de aplicações (“API”) para utilização na transmis-
são de mensagens eletrónicas e transmissão de áudio, vídeo, imagens, texto, conteúdos e dados; Fornecimento de utilização temporária de software não 
desacarregável para mensagens eletrónicas; Serviços de mapeamento; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para serviços 
de mapeamento; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para serviços de mapeamento; Fornecimento de utilização temporária de software 
não descarregável para partilha e exibição da localização de um utilizador, planeamento de atividades com outros utilizadores e realização de recomenda-
ções; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita a partilha e exibição da localização de um utilizador, planeamento de 
atividades com outros utilizadores e realização de recomendações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para mapeamento 
social e de destino; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software que permite ou facilita o mapeamento social e de destino; Fornecimento de 
utilização temporária de software não descarregável com deteção automática da localização para procura, determinação e partilha da localização de produ-
tos, serviços e eventos de interesse; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software com deteção automática da localização para procura, determina-
ção e partilha da localização de produtos, serviços e eventos de interesse; Plataforma como um serviço [PAAS] com plataformas de software para utiliza-
ção na compra e divulgação de publicidade; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para modificação de fotografias, imagens 
e áudio, vídeo e conteúdo audiovisual com filtros para uso em fotografia e efeitos de realidade aumentada (RA), nomeadamente, gráficos, animações, texto, 
desenhos, georreferenciadores, etiquetas de metadados, hiperligações; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para visualiza-
ção e interação com um feed de meios eletrónicos, nomeadamente, imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, transmissão continua de vídeo em direto, 
comentários, anúncios, notícias e ligações de Internet; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para localizar conteúdos e 
editores de conteúdo e para subscrever conteúdos; Fornecimento de utilização temporária de software para organização de imagens, vídeo e conteúdo audi-
ovisual utilizando etiquetas de metadados; Provedor de serviços de aplicação [ASP] com software para atividades de rede social, gestão de conteúdos de 
redes sociais, criação de uma comunidade virtual e transmissão de imagens, conteúdos audiovisuais e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, texto, mensa-
gens, anúncios, informações e comunicações de meios de publicidade; Provedor de serviço de aplicação [ASP] com software de interface de programação 
de aplicação (“API”) que facilita os serviços online para atividades de rede social, desenvolvimento de aplicações de software; Plataforma como um serviço 
(PAAS) com plataformas de software para atividades de rede social, gestão de conteúdos de atividades de rede social, criação de uma comunidade virtual e 
transmissão de imagens, conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, dados, mensagens, anúncios, informações e comunicações de meios de publi-
cidade; Aluguer de software que permite aos utilizadores o carregamento, edição e partilha de imagens, vídeos e conteúdo audiovisual e de vídeo; Serviços 
de TI (tecnologias de informação), nomeadamente, cura de conteúdo online definido pelo utilizador e anúncios e criação de feeds de redes sociais; Forneci-
mento de utilização temporária de software não descarregável para tirar fotografias e gravar conteúdo áudio, audiovisual e de vídeo; Fornecimento de utili-
zação temporária de software não descarregável para carregamento, descarregamento, arquivo, permitir transmissão e partilha de imagens, conteúdo audio-
visual e de vídeo e texto e dados associados; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para transmissão contínua de conteúdo 
de entretenimento multimédia; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para criação e manutenção da presença online de 
indivíduos, grupos, empresas e marcas; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para publicitários para comunicação e intera-
ção com comunidades online; Fornecimento de utilização temporária de software não descarregável para utilização na captura e edição de fotografias e 
gravação e edição de vídeos; Provedor de serviço de aplicação [ASP] com software para permitir ou facilitar a captura e edição de fotografias e gravação e 
edição de vídeos; Desenvolvimento de software; Fornecimento de software em linha não descarregável; Provedor de serviços de aplicação [ASP]; Forneci-
mento de estruturas online que permitem ao utilizador o carregamento, modificação e partilha de áudio, vídeo, imagens fotográficas, texto, gráficos e da-
dos. Classe 45: Serviços de apresentação social, atividades de rede social e de encontros; Fornecimento de acesso a bases de dados e a bases de dados pes-
quisáveis online nos domínios das atividades de rede social e de encontros; Serviços de redes sociais online; Serviço de verificação de identificação de 
empresa. 

Reivindicação de Cores: amarelo, branco, laranja, rosa, roxo, vermelho e azul 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004011/2019/ME/MP 
03 
 
Beiersdorf AG    
 
Alemanha 
Unnastrasse 48 20253 Hamburg, Alemanha 
 
Industrial e Comercial  
01-03-2019 
 
CLASSE 03: Cosméticos não medicinais; desodorizan-
tes e antitranspirantes para uso pessoal. 

  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004012/2019/MN/MP&S 
12, 35, 36, 39, 41 
 
PEDRO CORDEIRO DORES RODRIGUES PEIXE 
 
Cabo Verde 
Rua São Pedro II 
 
Industrial e Comercial  
18-03-2019 
Abaixo Listado 

BLACK & WHITE 

CLASSE 12:  veículos e aparelhos de locomoção; CLASSE 35: publicidade e administração comercial; CLASSE 36: mediação de seguros e imobiliário; 
CLASSE 39: transportes e organização de viagens; CLASSE 41: formação e actividades desportivas e culturais. 

Reivindicação de cores: Azul e branco. 
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004014/2019/ME/MP&S 
09, 35, 37, 40 
 
Dynabook Inc. 
 
JAPÃO 
6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505, 
Japan 
 
Industrial & Comercial 
26-03-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004015/2019/MN/MS 
41, 43 
 
FASHION BEACH LDA. 
 
Cabo Verde 
Praia António Sousa - Ilha do Sal 
 
Comercial  
04-04-2019 
 
Classe 41: Club de diversão e ocio 
CLASSE 43: Serviços de restauração, hotel, alojamento  

Classe 09 - Adaptadores de CA; máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo de energia; baterias recarregáveis; baterias e células; pacotes de baterias 
para computador; registadores de acontecimentos; câmaras digitais; dispositivos para transmissão por rádio sem-fios; máquinas e aparelhos de telecomuni-
cação; peças e acessórios para máquinas e aparelhos de telecomunicação; telemóveis; telefones inteligentes; carregadores de baterias para telemóveis e tele-
fones inteligentes; peças e acessórios para telemóveis e telefones inteligentes; capas e estojos para telemóveis e telefones inteligentes; adaptadores, interrup-
tores, roteadores e centrais para redes informáticas; sintonizadores de TV para computador; assistentes pessoais digitais; óculos inteligentes; computadores 
removíveis; computadores portáteis; computadores pessoais; servidores informáticos; outras máquinas electrónicas; software de segurança informática 
(descarregável / gravada); software de gestão de sistema informático (descarregável / gravada); software de computação em nuvem (descarregável / grava-
da); outra software informática (descarregável / gravada); unidades de visualização para computadores; teclados para computador; ratos para computador; 
canetas digitalizadoras; estiletes para computador; unidades replicadoras de portas; placas de memória para computador; dispositivos periféricos e acessó-
rios para computador; ficheiros de imagens, ficheiros de vídeo, ficheiros de filmes descarregáveis através da Internet; publicações electrónicas. Classe 35 - 
Fornecimento de informação relativamente a vendas comerciais; mediação de vendas por correspondência através da Internet; fornecimento de informação 
relativamente a vendas comerciais através da Internet e correio electrónico; fornecimento de informação e realização de consulta relativamente a inovação 
de tecnologia de informação; serviços de revenda ou serviços de venda por grosso para máquinas e aparelhos eléctricos; gestão de ficheiros informáticos; 
gestão de bases de dados informáticas; compilação e sistematização de informação em bases de dados informáticas. Classe 37 - Instalação, manutenção e 
reparação de hardware de computador; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos electrónicos; reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos 
de telecomunicação. Classe 40 - Recolha, classificação, reciclagem e eliminação de desperdícios e lixo industrial. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004017/2019/ME/MP 
29 
 
Upfield Europe B.V.  
 
Holanda  
Nassaukade 5, 3071 JL Rotterdam, The Netherlands 
 
Comercial e industrial 
20-03-2019 
Abaixo Listado 

Dynabook 

Reivindica-se a prioridade do pedido n.º 2018-123031 de 28/09/2018, JAPÃO. 

BUDHA BEACH  

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

País de Origem 
 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004016/2019/ME/MP 
29 
 
ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED 
Irlanda 
 
Grattan House, Lower Mount Street, Dublin 2, Ireland 
 
Industrial e Comercial 
20-03-2019 
 
Abaixo Listado 

CLASSE 29:  Lacticínios (para alimentos); Leite, leite desnatado, leitelho, 
leite fermentado, natas, em especial, todos sob a forma líquida, condensada, 
congelada ou em pó; Produtos de leite para alimentos; Leite do tipo UHT; 
Bebidas lácteas, principalmente à base de leite ou leite desnatado; Manteiga, 
queijo, iogurte, soro de leite para uso alimentar (não para beber), produtos à 
base de leite fermentado, produtos à base de manteiga, produtos à base de 
queijo, coalhadas (quark); Óleos e gorduras comestíveis, incluindo óleos de 
manteiga, matéria gorda do leite, matérias gordas lácteas semidesnatadas; 
Produtos lácteos, sendo produtos semi-acabados para a indústria alimentar; 
Produtos alimentares feitos principalmente de leite, produtos lácteos, óleos 
ou gorduras comestíveis com ou sem água; Leite evaporado (de conservação 
prolongada), como produto alimentar; Sobremesas à base de leite, natas, 
iogurte; Pastas comestíveis para barrar; Pastas para barrar pão feitas princi-
palmente da mistura de um ou mais produtos lácteos, em especial manteiga, 
natas, leite, leite desnatado ou leitelho, e água, contendo opcionalmente pro-
teínas do leite; Pastas para barrar feitas principalmente de queijo com leite 
e/ou leite desnatado, contendo opcionalmente aromas. 

Reivindicam-se as cores: Dourado, Dourado Escuro 

FLORA 

CLASSE 29:  Carne, peixe, aves e caça; extractos de carne; frutas e legumes 
em conserva, congelados, secos e cozinhados; gelatinas, geleias, compotas; 
ovos; leite e produtos lacticínios; óleos e gorduras para alimentos; produtos 
lacticínios; produtos lacticínios para espalhar; produtos à base de lacticínios 
para espalhar; produtos lacticínios para espalhar de baixa gordura; manteiga; 
preparações à base de manteiga; substitutos de manteiga; manteiga concen-
trada; manteiga misturada; manteigas salgadas; manteiga de sementes;  

manteiga feita a partir de nozes; manteiga de cacau; manteigas com nozes em pó; margarina; substitutos de margarina; produtos comestíveis à base de gor-
dura para espalhar no pão; creme; natas ácidas; pó de creme; creme artificial (substitutos de produto lacticínio); alternativas e substitutos para creme; leite e 
creme não lacticínio; óleos e gorduras alimentares; óleos para cozinhar; óleos de nozes; óleos vegetais para alimentos; óleo e gordura de coco para alimen-
tos; óleos de animais para alimentos; óleos alimentares derivados de peixe [excepto óleo de fígado de bacalhau]; óleo de soja para alimentos; óleos de se-
mentes para alimentos; óleos aromatizados; azeites; óleos com especiarias; óleo de manteiga; óleos misturados para alimentos; óleos hidrogenados para 
alimentos; óleos endurecidos; manteiga clarificada; manteiga para uso em cozinhado; ghee; molhos; molhos à base de lacticínios; substitutos de carne; ex-
tractos de carne; frutas e legumes em conserva, congelados, secos e cozinhados; substitutos de carne à base de legumes e plantas; produtos de carne para 
espalhar; produtos à base de carne para espalhar; alimentos ligeiros à base de carne; produtos de legumes para espalhar; produtos à base de legumes para 
espalhar; alimentos ligeiros à base de legumes; produtos de queijo para espalhar; alimentos ligeiros à base de queijo; produtos de pasta de nozes para espa-
lhar; produtos à base de nozes para espalhar; produtos para espalhar consistindo principalmente de frutas; alimentos ligeiros à base de fruta; alimentos ligei-
ros de fruta  
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bebidas à base de lacticínios; bebidas feitas a partir de produtos lacticínios; leite de proteína; creme, sendo produtos lacticínios; natas não lácteas; branquea-
dores lacticínios para bebidas; leite em pó para fins nutritivos; coberturas batidas à base de lacticínios; pudins e sobremesas lacticínios; iogurte; iogurtes; 
bebidas e refrescos de iogurte; bebidas e refrescos à base de iogurte; iogurte para beber; sobremesa de iogurte; iogurte de soja; iogurte aromatizado; iogur-
tes tipo creme; iogurte de baixa gordura; preparações para fazer iogurte; iogurte feito com leite de cabra; produtos lacticínios; leite de manteiga; creme de 
manteiga; leite; batidos de leite; leite ácido; coalhadas de leite; leites aromatizados; matéria seca de leite; leite seco; leite em pó; leite de soja; bebidas e 
refrescos de leite; bebidas e refrescos à base de leite; bebidas e refrescos de leite aromatizado; bebidas de leite, com predominância de leite; leite de arroz; 
leite de ovelha; leite de cabra; leite de vaca; leite fermentado; leite evaporado; leite coalhado; leite condensado; leite de albumina; leite de aveia; substitutos 
de leite; alimentos ligeiros à base de leite; kefir; kumiss [bebida de leite]; leite de cânhamo usado como substituto de leite; sobremesas à base de leite artifi-
cial; leite de amêndoa; leite de coco; leite de amendoim; leite de avelã; leite de caju; leites de nozes; alimentos ligeiros à base de nozes; barras alimentares 
ligeiras de fruta e à base de fruta; barras alimentares ligeiras de nozes e à base de sementes; alimentos ligeiros à base de legumes; alimentos ligeiros à base 
de tofu; alimentos ligeiros à base de soja; alimentos ligeiros de algas comestíveis; alimentos ligeiros à base de proteína.  

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004023/2019/ME/MS 
39; 41 e 43 
 
TUI AG 
 
ALEMANHA 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha 
 
Comercial  
15-04-2019 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004022/2019/ME/MP 
12 
 
TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 
 
Japão 
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, Japan 
 
Industrial e Comercial  
12-04-2019 
 
CLASSE 12: Automóveis e partes estruturais para es-
tes. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004019/2019/ME/MP 
32 
 
SUMOL+COMPAL MARCAS, S.A. 
 
Portugal 
Rua Dr. António João Eusébio, Nº. 24, 2790-179 Car-
naxide, PORTUGAL  
 
Industrial e Comercial 
26-03-2019 
 
CLASSE 32: Bebidas de fruta, de legumes e/ou de 
vegetais; sumos de fruta, de legumes e/ou de vegetais; 
bebidas à base de fruta, de legumes e/ou de vegetais; 
néctares de fruta e/ou vegetais e outras bebidas não 
alcoólicas; xaropes e outras preparações para bebidas 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
 

País de Origem 
Residência 

 
Atividade 

Data do pedido 
 
Produtos/Serviços 

00004018/2019/MN/MP 
30, 33 
 
AGROROCHA/QUINTA MANSA, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA. 
 
Cabo Verde 
Chã de Igreja, Garça, Santo Antão 
 
Comercial e industrial 
02-04-2019 
 
CLASSE 30: Mel de cana sacarina 
Classe 33: Grogue, ponche de mel 

COMPAL DA TERRA 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004020/2019/MN/MS 
43 
 
FOGO SEA FISHING - PESCA DESPOTIVA, LDA. 
 
Cabo Verde 
Alto São Pedro - São Filipe - Fogo 
 
 
Comercial  
27-03-2019 
 
CLASSE 43: Serviços de restauração (alimentação); 
alojamento temporário. 

THE COLONIAL 
GUEST HOUSE 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004021/2019/ME/MP 
33 
 
DIVINIS - Agroproduto de Ourém, S.A. 
 
Portugal 
Quinta do Casal dos Frades, 2435-579 Ourém  
 
Industrial e Comercial  
12-04-2019 
 
CLASSE 33: Vinhos. 

Reivindicam-se as cores: Laranja e Preto. 

Revindicação de Prioridade: com base no registo da marca nº564771 efetua-
do em Portugal em 04/10/2016. 

COROLLA CROSS 

CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima 
e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, 
excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões,  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004024/2019/ME/MS 
39, 41 e 43 
 
TUI AG 
 
Alemanha 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover 
 
Comercial 
15-04-2019 
Abaixo Listado 

passeios de um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: 
aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veícu-
los automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial 
aconselhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reser-
vas para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no 
sector de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultado-
ria através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de 
transportes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicio-
namento global (GPS); informação sobre trânsito. CLASSE 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, 
em particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de 
filmes em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de 
espectáculo; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de 
bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didácti-
co; organização de férias; serviços de educação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infan-
tis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de 
desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organi-
zação de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para 
eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados grava-
dos (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de 
produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e jor-
nais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publica-
ção de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e 
didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; 
fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas direc-
tas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de 
atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre activida-
des de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. CLASSE 43:Fornecimento de alojamento 
temporário; fornecimento de comida e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de fé-
rias e apartamentos turísticos; serviços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas 
de reunião; serviços de bar; serviços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de 
centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento 
temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. 

Blue 

CLASSE 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima 
e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, 
excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de 
um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer, 
reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos auto-
móveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial aconse-
lhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para 
viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector de 
viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através 
de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, 
transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento 
global (GPS); informação sobre trânsito. CLASSE 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em parti-
cular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em 
DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de espectá-
culo; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilhe-
teira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; 
organização de férias; serviços de educação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infantis, 
salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de des-
porto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organiza-
ção de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para even-
tos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados 
(filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de 
produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e jor-
nais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publica-
ção de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e 
didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; 
fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas direc-
tas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de 
atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre activida-
des de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento tem-
porário; fornecimento de comida e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e 
apartamentos turísticos; serviços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas de 
reunião; serviços de bar; serviços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de cen-
tros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento 
temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004026/2019/ME/MS 
39,41,43 
 
TUI AG 
 
ALEMANHA 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha  
 
Comercial 
15-04-2019 
 
Abaixo Listado 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004025/2019/ME/MP 
03 
 
Parfums Christian Dior e Jean Patou 
 
FRANÇA 
33 avenue Hoche, 75008 Paris, France e 24/32 rue Jean 
Goujon, 75008 Paris, France. 
 
Industrial e Comercial  
12-04-2019 
 
CLASSE 03: Produtos de perfumaria; produtos de ma-
quilhagem; produtos de cosmética. 

Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte 
de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, maríti-
ma e aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e 
valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de 
viagens, excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer 
de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, 
passeios de um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acom-
panhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de 
aeronaves: aluguer, reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a 
remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e medi-
ação de veículos automóveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; 
organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de 
viagens, em especial aconselhamento e serviço de reserva de viagens,  

prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas para viagens; reservas para transporte; dispo-
nibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector de viagens de turismo e de negócios 
(agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento tele-
fónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de transportes, transporte e armazenamento; 
localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posicionamento global (GPS); informação sobre 
trânsito. Classe 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em particular, cursos por correspondência e 
cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes em DVD e CD-ROM; produção de pro-
gramas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de espectáculo; espectáculos musicais; espectá-
culos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de bilheteira (entretenimento); organização e 
fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didáctico; organização de férias; serviços de edu-
cação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infantis, salas de cinema, serviços de discote-
cas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de desporto; fornecimento de campos de 
golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; organização de competições desportivas; 
organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e 
culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados gravados (filmes, música, jogos), pro-
jectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação de produtos de impressão, tam-
bém sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e jornais; edição de produtos de 
impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publicação de textos, excepto textos 
publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e didácticos; serviços de educa-
ção e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; fotografia; divertimento radio-
fónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas directas de assistência no domínio 
da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de 
linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre actividades de diversão, em especial 
fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento temporário; fornecimento de comi-
da e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de férias e apartamentos turísticos; servi-
ços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de salas de reunião; serviços de bar; servi-
ços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e 
de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de alojamento temporário e reserva de hotéis bem 
como alojamento temporário e serviços de catering para convidados. 

Reivindica-se a prioridade do pedido Francês n.º 18 4 493 120, pedido a 
19/10/2018. 

TUI Blue 

 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004027/2019/ME/MP 
01 
 
Exxon Mobil Corporation  
 
Estados Unidos de América 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
United States of América  
 
Industrial e Comercial 
12-04-2019 
Abaixo Listado 

CLASSE 1 - Produtos químicos para uso em indústria, ciência e fotografia, assim como em agricultura, horticultura e silvicultura; resinas artificiais não proces-

sadas, plásticos não processados; composições para extinção de incêndio e prevenção de incêndio; preparações para têmpera e soldadura; substância para curtir 

peles e couros de animais; adesivos para uso na indústria; massa e outros produtos de enchimento em pasta; adubo, estrumes, fertilizantes; preparações biológi-

cas uso em indústria e ciência; fluidos de transmissão; fluidos hidráulicos; anticongelantes/refrigerantes; fluidos descongelantes; fluidos para travões; fluidos 

para direcção hidráulica. 

Reivindicam-se as cores: AZUL, VERMELHO, BRANCO 
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Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004028/2019/ME/MP 
33 
 
DIVINIS - Agroproduto de Ourém, S.A. 
 
Portugal 
Quinta do Casal dos Frades, 2435-579 Ourém  
 
Industrial e Comercial  
22-04-2019 
CLASSE 33: Vinhos. 

Revindicação de Cores: Laranja e Preto 

Revindicação de Prioridade: com base no registo da marca nº426298 efetua-
do em Portugal em 28/05/2008. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004031/2019/ME/MP 
12 
 
SAILUN GROUP CO. LTD 
 
China 
No.588, Maoshan Road, Huangdao District, Qingdao 
City, Shandong, China 
 
Industrial e Comercial  
23-04-2019 
CLASSE 12: Pneus para automóveis; Pneus para jantes 
de veículos; Lonas para pneumáticos; Pneus 
[pneumáticos]; Pneus sólidos para jantes de veículos. 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004034/2019/ME/MP&S 
09, 38, 44 
 
Ada Health GmbH 
 
Alemanha 
Adalbertstraße 20, Berlin, 10997, Germany 
 
Industrial e Comercial  
18-04-2019 
Abaixo Listado 

 

00004033/2019/ME/MP 
34 
 
British American Tobacco (Brands) Limited 
 
Reino Unido 
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 
United Kingdom 
 
 
Industrial e Comercial  
18-04-2019 
 
Abaixo Listado 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

LYFT 

Classe 34: Cigarros; tabaco, em bruto ou tratado; bolsas orais de nicotina 
isentas de tabaco (não para uso medico); rapé com tabaco; snus com tabaco; 
rapé sem tabaco; snus sem tabaco; tabaco de enrolar; tabaco para cachimbo; 
produtos de tabaco; sucedâneos de tabaco (sem ser para uso medicinal); 
charutos, cigarrilhas; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores; papel de 
cigarro, tubos para cigarros, filtros para cigarros; aparelho portátil para enro-
lar cigarros; máquinas portáteis para enfiar tabaco em tubos de papel; cigar-
ros eletrônicos; líquidos para cigarros eletrônicos; produtos de tabaco com o 
objetivo de serem aquecidos. 

ADA 

CLASSE 09: Publicações eletrônicas que podem ser descarregadas; materiais 
audiovisuais, de áudio, de vídeo e multimédia; todos os produtos acima men-
cionados relacionados exclusivamente com a área dos cuidados de saúde. 
CLASSE 38: Proporcionar portais e salas de conversação para a comunica-
ção e troca de dados e de informações em meios eletrônicos; transmissão de 
informações e de imagens relacionadas com produtos farmacêuticos e medi-
cina; conferências de vídeo; teleconferências de vídeo; serviços de mensa-
gens de vídeo; serviços de videotelefone; serviços de videotexto interativo; 
transmissão de material de áudio e de vídeo na internet; estando todos os 
serviços acima mencionados relacionados exclusivamente com a área dos 
cuidados de saúde. CLASSE 44: Serviços médicos; serviços de diagnóstico 
médico; serviços de medicina alternativa; serviços de cuidados de saúde; 
assistência médica; consultas médicas; serviços [médicos] de consultoria em 
cuidados de saúde; análise médica para o diagnóstico e tratamento de pesso-
as; serviços de testes médicos relativos ao diagnóstico e tratamento de doen-
ças; inquéritos de avaliação de saúde; serviços de farmacêuticos para aviar 
receitas; serviços de aconselhamento médico; serviços de clinicas médicas e 
de cuidados de saúde; serviços de clínicas médicas móveis; testes médicos; 
fornecimento de tratamento médico; fornecimento de informações médicas a 
partir de um sítio da internet; serviços de informações, aconselhamento e 
consultoria relativos aos anteriormente mencionados; estando todos os servi-
ços acima mencionados relacionados exclusivamente com a área dos cuida-
dos de saúde. 

 

00004035/2019/ME/MP 
12 
 
SAILUN GROUP CO.,LTD. 
 
China 
No.588,Maoshan Road,Huangdao District,Qingdao 
City,Shandong,China 
 
Industrial e Comercial  
23-04-2019  
 
Classe 12 - Pneus para automóveis; Pneus para jantes 
de veículos; Lonas para pneumáticos; Pneus 
[pneumáticos]; Pneus sólidos para jantes de veículos. 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

 

Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

Residência 
 
 

Atividade 
Data do pedido 

Produtos/Serviços 

00004036/2019/ME/MP&S 
06, 11, 35 
 
Suzhou Dake Machinery Co., Ltd. 
 
China 
No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou 
City, Jiangsu Province - China 
 
Industrial e Comercial  
18-04-2019  
Abaixo Listado 

Classe 06: Metais comuns em bruto ou semitrabalhados; tubos em metal; mangas [quinquilharia metálica]; acessórios metálicos para a construção; materiais 
metálicos para vias férreas; cintas metálicas para amarrar; braçadeiras metálicas para cabos e tubos; quinquilharia metálica pequena; fivelas em metal co-
mum [quinquilharia]; pregos; acessórios metálicos para mobiliários; campainhas de portas metálicas, não elétricas; fechaduras metálicas, não sendo elétri-
cas; cadeados; chaves em metal; cofres [cofres-fortes]; grampos de parafuso de metal; caixas de ferramentas em metal, vazias;  
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 Marca nº 
Classes 

 
Requerente 

 
País de Origem 

 

Residência 

Atividade 
Data do pedido 

 
Produtos/Serviços 

00004037/2019/ME/MS 
39, 41, 43 
 
TUI AG 
 
Alemanha 
 
Karl-Wiechert-Allee 4, 30625 Hannover, Alemanha 
 
Industrial e Comercial  
15-04-2019 
 
Abaixo Listado 

rótulos metálicos; sinos para animais; varetas metálicas para a soldadura; âncoras; pulseiras de identificação metálicas; cata-ventos metálicos; proteções 
metálicas para árvores; armadilhas para animais selvagens; obras de arte em metais comuns; minérios de ferro; monumentos metálicos; cantoneiras metáli-
cas; escoras metálicas; cotovelos metálicos para tubos; uniões metálicas para tubos; válvulas metálicas, não sendo partes de máquinas; materiais de reforço 
de metal para tubos; anéis metálicos para a fixação de tubos; escadas metálicas; construções transportáveis de metal; cercas metálicas; materiais de constru-
ção metálicos; andaimes metálicos; fio de aço; cordas metálicas; bucas metálicas; parafusos metálicos; dobradiças metálicas; ganchos [quinquilharia metáli-
ca]; polias metálicas, não sendo para máquinas. Classe 11: Lâmpadas elétricas; aparelhos e instalações de iluminação; tubo de lâmpadas solares; luzes para 
veículos; lâmpadas germicidas para a purificação do ar; lamparinas para frisar; candeeiros a óleo; aparelhos e instalações de cozinhar; pedras de lava para 
grelhadores; aparelhos e instalações de arrefecimento; aparelhos e máquinas para a purificação de ar; ventiladores [ar condicionado]; secadores de cabelo 
elétricos; aparelhos de aquecimento elétricos; máquinas de fumo; torneiras; tubos [partes de instalações sanitárias];  instalações de rega automáticas; instala-
ções de banheiras; aparelhos e instalações sanitários; instalações para a purificação de água; radiadores elétricos; isqueiros; instalações de polimerização; 
lâmpadas de iluminação; projetores; lanterna elétrica; aparelhos e instalações de refrigeração; instalações de ar condicionado; aparelhos e máquinas para a 
purificação de água; escalfetas de bolso. Classe 35: Publicidade; publicidade em linha através de uma rede informática; assistência na gestão de negócios 
comerciais; organização de exposições com fins comerciais ou de publicidade; administração comercial do licenciamento de bens e serviços para terceiros; 
serviços de agências de importação-exportação; promoção de vendas para terceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compara de bens e serviços 
para outras empresas]; consultadoria em gestão de pessoal; serviços de relocalização para empresas; sistematização de informação numa base de dados 
informática; aluguer de máquinas e equipamento de escritório; contabilidade; aluguer de máquinas de venda automáticas; angariação de patrocínios; aluguer 
de estandes de vendas; serviços de venda a retalho de preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas; serviços de venda a grosso 
de preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas e provisões médicas; agência de emprego; Serviços de agência de informação comercial; comerciali-
zação; fornecimento de um mercado em linha para compradores e vendedores de bens e serviços. 

Classe 39: Transporte; embalagem e entreposto de mercadorias; transporte de passageiros e mercadorias, em especial por via rodoviária, férrea, marítima e 
aérea; transportes fluviais; serviços de portes; transporte de dinheiro e valores; logística de transportes; organização, reservas e planeamento de viagens, 
excursões e cruzeiros; mediação de contratos de transporte; aluguer de fatos de mergulhador; organização, marcação e preparação de excursões, passeios de 
um dia e excursões turísticas; conselhos sobre viagens e acompanhamento pessoal de passageiros; aluguer, reserva e fornecimento de aeronaves: aluguer, 
reserva e fornecimento de navios, em especial barcos a remos e a motor, navios à vela e canoas; serviços de aluguer, reserva e mediação de veículos auto-
móveis e bicicletas e cavalos; entrega de encomendas; organização de viagens, férias e visitas guiadas; serviços de agências de viagens, em especial aconse-
lhamento e serviço de reserva de viagens, prestação de serviços de informações sobre viagens, organização de serviços de transporte e viagens; reservas 
para viagens; reservas para transporte; disponibilização de informação através da Internet sobre viagens, em especial sobre reservas e marcações no sector 
de viagens de turismo e de negócios (agências de viagens online); entrega, expedição e distribuição de jornais e revistas; fornecimento de consultadoria 
através de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio relativamente a viagens, incluindo viagens de negócios e no domínio da logística de trans-
portes, transporte e armazenamento; localização de veículos de transporte de passageiros ou de carga através de computadores e de sistemas de posiciona-
mento global (GPS); informação sobre trânsito. Classe 41: Formação básica e avançada bem como informação sobre educação; serviços de instruções, em 
particular, cursos por correspondência e cursos de línguas; divertimento; produção de filmes, excepto produção de filmes publicitários; produção de filmes 
em DVD e CD-ROM; produção de programas de rádio e televisão; aluguer de filmes e vídeos; apresentação de filmes e vídeos; serviços de artistas de es-
pectáculo; espectáculos musicais; espectáculos de circo; espectáculos populares; representações teatrais; organização e direcção de concertos; serviços de 
bilheteira (entretenimento); organização e fornecimento de um centro de entretenimento para crianças, em horário pós-escolar, com entretenimento didácti-
co; organização de férias; serviços de educação física; cursos de línguas; serviços de clubes de treino e de fitness; fornecimento de serviços de jardins infan-
tis, salas de cinema, serviços de discotecas, serviços de museus (apresentação e exposições), salões de jogos; parques de diversão; serviços de campos de 
desporto; fornecimento de campos de golfe, campos de ténis, instalações de hipismo e instalações desportivas; aluguer de equipamento de mergulho; orga-
nização de competições desportivas; organização de eventos culturais e desportivos; realização de eventos culturais e desportivos; serviços de reserva para 
eventos desportivos, científicos e culturais; serviços de jogos prestados em linha a partir de uma rede de computadores; aluguer de suportes de dados grava-
dos (filmes, música, jogos), projectores e respectivos acessórios; aluguer de jornais e revistas; redacção de textos, excepto textos publicitários; publicação 
de produtos de impressão, também sob a forma de meios electrónicos, incluindo CD-ROMs, excepto textos publicitários, em particular livros, revistas e 
jornais; edição de produtos de impressão em formato electrónico, excepto para fins publicitários, em especial revistas e jornais, incluindo na Internet; publi-
cação de textos, excepto textos publicitários, em especial de livros, revistas e jornais, incluindo na Internet; organização de exposições para fins culturais e 
didácticos; serviços de educação e de divertimento fornecidos por parques recreativos e de diversões; serviços de um intérprete; serviços de um tradutor; 
fotografia; divertimento radiofónico; divertimento televisivo; fornecimento de consultadoria através de centros de atendimento telefónico e de linhas direc-
tas de assistência no domínio da educação, da formação, da formação contínua e do entretenimento; fornecimento de consultadoria através de centros de 
atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio dos serviços de reserva para eventos desportivos, científicos e culturais; informações sobre activi-
dades de diversão, em especial fornecidas através de redes on-line e da Internet; modelos para artistas plásticos. Classe 43: Fornecimento de alojamento 
temporário; fornecimento de comida e bebida para convidados; serviços de agências de alojamento; mediação e arrendamento de casas e habitações de 
férias e apartamentos turísticos; serviços de reserva de habitações e hotéis; disponibilização de serviços de hotel e motel; serviços de pensões; aluguer de 
salas de reunião; serviços de bar; serviços de restaurantes; fornecimento de comida e bebidas em cafés com Internet; fornecimento de consultadoria através 
de centros de atendimento telefónico e de linhas de apoio no domínio de serviços de alojamento, mediação e aluguer de casas de férias, reserva de aloja-
mento temporário e reserva de hotéis bem como alojamento temporário e serviços de catering para convidados.   
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RETIFICAÇÃO  

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

Retificação da marca BADJA KU SOL em nome da A CAVI-
BEL – Industria de Bebidas de Cabo Verde, S.A., publicada no 3º 
BPI, na parte relativa as classes e listagem dos produtos da mar-
ca. 
DE: classe: 32, 33 
PARA: classes 32,33 e 41. 
CLASSE 32: Cervejas, malta, bebidas alcoólicas com baixo teor 
de álcool, bebidas não alcoólicas, aguas minerais e gaseificadas, 
refrigerantes, bebidas não alcoólicas contendo sumos de fruta, 
preparação para fazer bebidas. 
CLASSE 33: bebidas alcoólicas. 
CLASSE 41: educação; formação; divertimento; atividades des-
portivas e culturais. 

00002079/2013/MN/MP 
 

Retificação da marca  TALENTU STRELA em nome da A CA-
VIBEL – Industria de Bebidas de Cabo Verde, S.A., publicada no 
3º BPI, na parte relativa as classes e listagem dos produtos da 
marca. 
DE: classe 32; 
PARA: classes 32 e 41. 
CLASSE 32: Cervejas, maltas, bebidas alcoólicas com baixo teor 
de álcool; bebidas não alcoólicas, águas minerais e gaseificadas, 
refrigerantes, bebidas não alcoólicas contendo sumos de frutas, 

preparação para fazer bebidasCLASSE 41: Educação; formação; 
divertimento; atividades desportivas e culturais. 

00002197/2013/MN/MP 

 

Retificação da marca Angel em nome da Angel Yeast Co., Ltd., 
de nacionalidade Chinesa, com residência em No.24, Zhongnan 
Road, Yichang, Hubei 443003, P. R. China, na parte relativa ao 
nome da requerente e o endereço da residência. 

00003638/2018/ME/MP 

 

Retificação da marca NOVO REAL em nome da KAY, COSMÉ-
TICOS LDA., de nacionalidade Cabo-verdiana, com residência 
Cidade da Praia, publicada no 15º BPI, na parte relativa ao núme-
ro da marca. 
De: 00003742/2018/MN/MP 
Para: 00003753/2018/MN/MP 

00003753/2018/MN/MP 

 

Retificação da marca SWEET COLORS em nome da Sweet Co-
lours – Comércio e Investimentos Unipessoal, Lda, de nacio-
nalidade Portuguesa, com residência em Rua Dr. Hilário Barreiro 
Nunes Lote 50ª, Armazém 1, 2005-002 Santarém, Portugal, pu-
blicada no 16º BPI, na parte relativa ao nome do requerente. 

00003930/2018/ME/MP 

 

Retificação da marca IMPERIAL BLUE em nome da Pernod 
Ricard índia Private Limited, de Pais de origem ÍNDIA, com 
residência em 5th Floor, D-3 District Center Saket, New Delhi 
110017, India, publicada no 16º BPI (31 de janeiro de 2019), na 
parte relativa ao número da marca. 

DE: 00003952/2018/ME/MP 
PARA: 00003964/2018/ME/MP 

  

00003964/2018/ME/MP 
IMPERIAL BLUE 
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 PROCESSO DE REGISTO DE MARCAS 

 
 

 

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

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

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

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

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

ou representante legal da empresa); 

 Factos demonstrativos se a marca é industrial ou comercial; 

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

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

e o resultado desse pedido. 

 
 
2 – O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 
 

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

é preferível); 

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

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

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

rente ser estrangeiro sem residência em Cabo Verde; 

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

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

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

cação Internacional das Marcas. 
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AVERBAMENTOS 

3 
 
 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO 
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO TITULAR 
ALTERAÇÃO DO SINAL 
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AVERBAMENTO DE  
TRANSMISSÃO DE TITULARIDADE DA 

MARCAS 
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N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de 

C.V., com sede em Lago Alberto, No. 156 Colo-

nia Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 

  
Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-

CO, S. DE R.L. DE CV, com sede em Javier Bar-

ros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 

Plaza Fe, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 

01210, Cidade do México, México. 

0000357/2006/ME/MP 

 

32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de 

C.V., com sede em Lago Alberto, No. 156 Colo-

nia Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 

  
Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-

CO, S. DE R.L. DE CV, com sede em Javier Bar-

ros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 

Plaza Fe, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 

01210, Cidade do México, México. 

  
  

0000358/2006/ME/MP CORONA EXTRA 32 

  
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de 
C.V., com sede em Lago Alberto, No. 156 Colo-

nia Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 
  
Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-
CO, S. DE R.L. DE. C.V., com sede em Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 
Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01210, Cidade do México, México. 

0000359/2006/ME/MP CORONA LIGHT 32 

 
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de CV, 

com sede em Lago Alberto, No. 156 Colonia 

Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 

  

Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-

CO, S. DE R.L. DE CV, com sede em Javier Bar-

ros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 

Plaza Fe, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 

01210, Cidade do México, México. 

0000360/2006/ME/MP 

 

32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
 
 DE: BRANSTOLIN, S.A., COM MORADA 
EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-A, 10º, 

MIRAFLORES, 1495-190, ALGÉS, PORTUGAL 

PARA: BRANDCARE EST 2014, S.A., COM 

SEDE EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-

A, 10º, MIRAFLORES, 1495-190 MIRAFLO-

RES, PORTUGAL 

  

0000371/2006/ME/MP FASCINANTE 03 
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N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
DE: BRANSTOLIN, S.A., COM MORADA 
EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-A, 10º, 

MIRAFLORES, 1495-190, ALGÉS, PORTUGAL 

PARA: BRANDCARE EST 2014, S.A., COM 

SEDE EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-

A, 10º, MIRAFLORES, 1495-190 MIRAFLO-

RES, PORTUGAL 

  

0000411/2006/ME/MP MISTOLIN 03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de 

C.V., com sede em Lago Alberto, No. 156 Colo-

nia Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 

  

Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-

CO, S. DE R.L. DE CV, com sede em Javier Bar-

ros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 

Plaza Fe, Delegacion Álvaro Obregón, C.P. 

01210, Cidade do México, México. 

00000412/2006/ME/MP MODELO ESPECIAL 32 

  
AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: Modelo MKT de México, S. De R.L. de 
C.V., com sede em Lago Alberto, No. 156 Colo-

nia Anáhuac, Distrito Federal 11320, México 
  
Para: CERVECERÍA MODELO DE MÉXI-
CO, S. DE R.L. DE. C.V., com sede em Javier 

Barros Sierra No. 555, Piso 3, Colonia Zedec Ed 
Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01210, Cidade do México, México. 

0000416/2006/ME/MP NEGRA MODELO 32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

DE: BRANSTOLIN, S.A., COM MORADA 

EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-A, 10º, 

MIRAFLORES, 1495-190, ALGÉS, PORTUGAL 

PARA: BRANDCARE EST 2014, S.A., COM 

SEDE EM ALAMEDA FERNÃO LOPES, Nº 16-

A, 10º, MIRAFLORES, 1495-190 MIRAFLO-

RES, PORTUGAL 

  

0000440/2006/ME/MP STARLIM 03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 

DE: CIMPOR – Cimentos de Portugal 

PARA: CIMPOR Por tugal, SGPS, S.A. 

0000841/2007/ME/MP 

  

 

19 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
DE: MODELO BRANDS DEL PACIFICO, S. 
DE R.L. C.V. 

PARA: CERVECERIA MODELO DE MEXI-

CO, S. DE R.L.DE C.V. 

0000868/2006/ME/MP PACIFICO 32 
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N.º Marca Sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: Philip Mor r is Products, S.A. 
  

Para: Philips Morr is Brands SARL, 
  

00000969/2008/ME/MP MICRO KINGS 34 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

 DE: UNHYCOS, com morada em 325 Chemin 

du Parc, ZI Les Marcots, 95480 Pierrelaye, France 

  
PARA: PATSEM INVESMENTS CORPORA-

TION, com morada em Akara Bldg, 24 de Castro 

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

000001131/2007/ME/MP MP3 03 e 08 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  

 DE: PATSEM INVESMENTS CORPORATI-

ON, com morada em Akara Bldg, 24 de Castro 

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

  
PARA: LAUGA S.A., com morada em Place de 
la Gare 10, LAUSANNE SWITZERLAND 

000001131/2007/ME/MP MP3 03 e 08 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
 DE: UNHYCOS, com morada em 325 Chemin 

du Parc, ZI Les Marcots, 95480 Pierrelaye, France 

  
PARA: PATSEM INVESMENTS CORPORA-

TION, com morada em Akara Bldg, 24 de Castro 

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

00001135/2008/ME/MP OE 03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO:  

DE: PATSEM INVESMENTS CORPORATI-

ON, com morada em Akara Bldg, 24 de Castro 

Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands 

PARA: LAUGA SA, com morada em Place de 

Ia Gare 10, LAUSANNE SWITZERLAND 

00001135/2008/ME/MP OE 03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
De: E.I. du Pont de Nemours and Company, 
com sede em 1007 MarKet Street, Wilmington, 
Delaware 19898, United States of America 
  
Para: FMC Agro Singapore Pte. Ltd, com sede 
em 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, 
Singapore, 068896 Singapore 

00001683/2011/ME/MP CYAZYPYR 05 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 

DE: E.I. du Pont de Nemours and Company, 
com morada em 1007 MarKet Street, Wilmington, 
Delaware 19898, United States of America. 

PARA: FMC Agro Singapore Pte. Ltd., com 
morada em 77 Robinson Road, #13-00, Robinson 
77, Singapore, 068896 Singapore. 

  

00001684/2011/ME/MP BENEVIA 05 
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AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
 
 DE: CIMPOR – Cimentos de Portugal 

PARA: CIMPOR Por tugal, SGPS, S.A. 

  

00001726/2011/ME/MP&S 

  

 

19, 35 e 39 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
DE: ONEBIZ- FRANCHISING E SERVIÇOS 

LDA, COM MORADA EM PRACETA D. NU-

NO ÁLVARES PEREIRA Nº 20, SALA DB, 

4450-218 MATOSINHOS - PORTUGAL. 

  

PARA: MORANGOS - SERVIÇOS DE EDU-
CAÇÃO, LDA., COM MORADA EM AVENI-

DA DA BOAVISTA, Nº 1102, 1º ESQ.º, 4100-
113 PORTO, PORTUGAL 

00002158/2013/ME/MS 

 

41 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
De: BRANSTOLIN, S.A., com sede em Alame-
da Fernão Lopes, n° 16-A, 10°, Miraflores, 1495-
190 Algés, 

Portugal 
  
Para: BRANDCARE EST 2014, S.A., com sede 
em Alameda Fernão Lopes, n° 16-A, 10°, Miraflo-

res, 1495- 
190 Miraflores, Portugal 

00002332/2013/ME/MP 

 

03 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
 
 DE: CERIS – SOCIEDADE CABO – VERDIA-
NA DE CERVEJA E REFRIGERANTES, S.A. 

PARA: CAVIBEL - SOCIEDADE CABO-

VERDIANA DE CERVEJAS E REFRIGERAN-

TES 

00002491/2014/MN/MP 

 

  

  

  

32 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO: 
  
DE: TEAVANA CORPORATION, Sociedade 

norte-americana, com morada em 3630 Peachtree 

Road NE, Suíte 1480, Atlanta, Geórgia 30326, 

U.S.A. 

  

PARA: STARBUCKS CORPORATION, com 

morada em 2401 Utah Avenue South, Seattle, 

Washington, 98134, Estados Unidos da América. 

00002923/2015/ME/MP&S TEAVANA 30, 35 e 43 

AVERBAMENTO DE TRANSMISSÃO:  

DE: STARBUCKS CORPORATION D/B/A 

STARBUCKS CAFFEE com sede em 2401 Utah 

Avenue South, Seattle, Washington, 98134, Unit-

ed States of America. 

PARA: Unilever  N.V. com sede em Weena 455, 

3013 AL, Rotterdam, The Netherlands. 

00002968/2015/ME/MP TAZO 30 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA 
DA MORADA DO TITULAR 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

N.º Marca Reprodução do sinal da Marca Classes 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR: WESTERN UNION HOLDINGS INC. 

DE: 12500 E. Belford Ave. M21A2 Englewood, Colora-
do 80112, United States of America 

 
PARA: 7001 East Belleview Avenue, Denver , Colorado, 
80237, Estados Unidos da América. 

0000510/2008/ME/MP 

 

16 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA: 

   
DE: 1550 Utica Avenue South, Minnesota 55416, Esta-
dos Unidos da América 
  

PARA: 2828 North Harwood Street, Suite 1500, Dallas, 
Texas 75201, Estados Unidos da América 

0000667/2009/ME/MS MONEYGRAM 36 

  
AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA: 

  
DE: Blankenstein 142, 7943 PE Meppel, Holanda 
  
  

PARA: Stationsplein 4, 3418 LE Amersfoor t, Holanda  

0000855/2010/ME/MP FRICO 29 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA: 
  

DE: 1007 MarKet Street, Wilmington, Delaware 19898, 
United States of America 
  
  

PARA: 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, 
United States of America 

00001683/2011/ME/MP CYAZYPYR 05 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA: 
  

 DE: 1007 MarKet Street, Wilmington, Delaware 19898, 
United States of America 
  
  

PARA: 974 Centre Road, Wilmington, Delaware 19805, 
United States of America 

00001684/2011/ME/MP BENEVIA 05 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR: WESTERN UNION HOLDINGS INC. 

DE: 12500 E. Belford Ave. M21A2 Englewood, Colora-
do 80112, United States of America 

PARA: 7001 East Belleview Avenue, Denver , Colorado, 
80237, Estados Unidos da América. 

00002053/2012/ME/MS WU 36 

AVERBAMENTO DE MUDANÇA DA MORADA DO 
TITULAR: WESTERN UNION HOLDINGS INC. 

DE: 12500 E. Belford Ave. M21A2 Englewood, Colora-
do 80112, United States of America 
  
PARA: 7001 East Belleview Avenue, Denver , Colorado, 
80237, Estados Unidos da América 

 

00002791/2008/ME/MS 

   

36 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

ALTERAÇÃO DO PEDIDO 

ALTERAÇÃO DO SINAL DA MARCA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  N.º Marca Classes 

ALTERAÇÃO DO SINAL DA MARCA:  
 

DE : DELIPUS 

 

PARA:  DELIPLUS  

00003881/2018/ME/MP  03 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Pedido Patente 

4 
 
 
PUBLICAÇÃO PATENTE DE INVENÇÃO 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PATENTE INVENÇÃO 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Nº pedido de Patente: 00003878/2011/PE 

Data do pedido: 13-05-2011 

Requerente: Mar ia Ruth Sanchez Lugilde 

Residência: C/ Arquitecto A. Cominges, 66 36390 Vigo (Pontevedra), Espanha  

País: ESPANHA 

Inventor (es): Juan Luis Folgar  Diez  

Epígrafe/Título: INSTALAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PERCEVE  

Resumo e desenho da Invenção: A presente invenção refere-se a uma instalação marinha especialmente concebida para a produção e desenvolvimento do 

perceve, de forma controlada, para melhorar a produtividade, assim como ao manuseamento e à comercialização deste produto. 

A instalação pode ser submersível, semi-submersivel ou flutuante, e em qualquer dos casos permite a recolha ou pesca do perceve sem o menor risco de 
vidas humanas.  
 
 
 
Reivindicação de Prioridade: 
14-05-2010, ESPANHA, Nº P201030718 
 
 
 
 
 
 
DESENHO 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

PEDIDOS DE RENÚNCIA / DESISTÊNCIA  

5 
 
DESISTÊNCIA  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  Marca Requerente 

Desistência do pedido de registo/Marca mista 

“ P L A Z A  B E A C H  H O T E L S ”  n . º 

0000220/2006/ME/MS, em nome da Grup Cierco, 

S.A. 

PLAZA BEACH HOTELS Grup Cierco, S.A. 

Desistência do pedido de registo/Marca mista “

” n.º 00001345/2011/MN/MP , em 

nome da Alucar, Empresa de Aluguer de Automó-

veis SA 

 

Alucar, Empresa de Aluguer de 
Automóveis SA 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

PEDIDO

EXAME FORMAL

PUBLICAÇÃO BPI

OPOSIÇÃO?

IRREGULARIDADES  
FORMAIS?

NÃO

SIM
NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

EXAME DE FUNDO

SIM
RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE?

SIM

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
REGULARIZAÇÃO DO 

PEDIDO?

NÃO

SIM

NÃO

OUTROS MOTI VOS DE RECUSA 
(OFICIOSOS)?

NÃO

CONCESSSÃO DO 
REGISTO

RECUSA PROVISÓRIA

NOTIFICAÇÃO 
REQUERENTE

RESPOSTA 
REQUERENTE?

SIM
MANTÉM OS 

FUNDAMENTOS DE 
RECUSA?

NÃO

RECUSA DEFINITIVA SIM

RECUSA PEDIDO

PUBLICAÇÃO DESPACHO 
BPI

INDEFERIMENTO 
PEDIDO

NÃO

SIM

NÃO

ETAPA RE-EXAME

NÃO
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

TÍTULOS  DE CONCESSÃO   

6 
 

CONCESSÃO DE REGISTO  
 
REGISTO DE MARCAS 
REGISTO DE LOGÓTIPOS 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

60 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 TÍTULOS DE REGISTO 

 MARCAS  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00001432/2011/ME/MP  

Marca: POLLO CAMPERO  

Classes: 43  

Titular: Campero International, Corp  

 

Data do pedido: 20-07-2011  

Publicação: 2º BPI  

Data de Concessão: 15-03-2019  

País de Origem: ILHAS VIRGENS 
BRITÂNICAS  

 
 
 

 
 

N.º Registo: 0000970/2007/ME/MP  

Marca: MURATTI  

Classes: 34  

Titular: Philip Mor r is Products, S.A.  

 

Data do pedido: 03-04-2007  

Publicação: B.O. 01-10-2010  

Data de Concessão: 25-07-2016 

País de Origem: SUÍÇA  

MURATTI 

N.º Registo: 00000957/2007/ME/MP  

Marca: SHE  

Classes: 34  

Titular: Philip Mor r is Products, S.A.  

 

Data do pedido: 03-04-2007  

Publicação: B.O. 01-01-2010  

Data de Concessão: 13-08-2013  

País de Origem: SUÍÇA  

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00001431/2011/ME/MP  

Marca: PASCUAL YOGIKIDS  

Classes: 29  

Titular: Grupo Leche Pascual S.A.  

 

Data do pedido: 14-07-2011  

Publicação: 2º BPI  

Data de Concessão: 15-03-2019  

País de Origem: ESPANHA   

SHE 

N.º Registo: 00000825/2010/ME/MP  

Marca: VIVE SOY  

Classes: 29, 32  

Titular: Grupo Leche Pascual, S.A.  

 

Data do pedido: 06-05-2010  

Publicação: 1º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: ESPANHA  

GIVES YOU 

WINGS 

N.º Registo: 0000190/2006/ME/MP  

Marca: GIVES YOU WINGS  

Classes: 32  

Titular: Red Bull GmbH  

 

Data do pedido: 09-06-2006  

Publicação: B.O. 01-01-2010  

Data de Concessão: 13-06-2016  

País de Origem: ÁUSTRIA   

N.º Registo: 00000864/2010/ME/MP  

Marca: LACTEL  

Classes: 05, 29, 30  

Titular: Claudel Roustang Galac  

 

Data do pedido: 15-06-2010  

Publicação: 1º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: FRANÇA  

LACTEL 

 

 
 
 
 
 

 

N.º Registo: 00001562/2005/ME/MP  

Marca: Igreja Pentecostal Deus é Amor   

Classes: 45  

Titular: Igreja Pentecostal Deus é amor  

  

Data do pedido: 26-10-2005  

Publicação: 2º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem:  BRASIL  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00002667/2015/ME/MS  

Marca: GENERALI  

Classes: 36  

Titular: Assicurazioni Generali S.P.A  

 

Data do pedido: 26-01-2015  

Publicação: 4º BPI  

Data de Concessão: 12-03-2019  

País de Origem: ITÁLIA  

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00002323/2013/ME/MP&S  

Marca: RED AND BLUE INTERLO-
CKING CIRCLES DESIGN  

Classes: 09, 16, 36  

Titular: MASTERCARD INTERNATI-
ONAL INCORPORATED  

Data do pedido: 12-11-2013  

Publicação: 3º BPI 

Data de Concessão: 30-11-2018  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA  

 

N.º Registo: 00002321/2013/ME/MP&S  

Marca: RED AND YELLOW INTER-
LOCKING CIRCLES DESIGN  

Classes: 09, 16, 36  

Titular: MASTERCARD INTERNATI-
ONAL INCORPORATED  

Data do pedido: 12-11-2013  

Publicação: 3º BPI  

Data de Concessão: 30-11-2018  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00002666/2015/ME/MS  

Marca: GENERALI  

Classes: 36  

Titular: Assicurazioni Generali S.P.A  

 

Data do pedido: 26-01-2015  

Publicação: 4º BPI  

Data de Concessão: 12-03-2019  

País de Origem: ITÁLIA  

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00002150/2013/ME/MP  

Marca: ASPIRINA  

Classes: 05  

Titular: BAYER INTELLECTUAL 
PROPERTY GmbH  

Data do pedido: 19-03-2013  

Publicação: 3º BPI  

Data de Concessão: 10-04-2018  

País de Origem: ALEMANHA  
 

N.º Registo: 00001585/2010/MN/MP  

Marca: EGO  

Classes: 32  

Titular: A Cavibel – Indústria de Bebidas 
de Cabo Verde, SARL 

Data do pedido: 23-06-2010  

Publicação: 2º BPI  

Data de Concessão: 27-02-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

ASPIRINA 

N.º Registo: 00002253/2013/MN/MS  

Marca: UNITEL T+, PORQUE VOCÊ 
MERECE MAIS  

Classes: 38  

Titular: UNITEL T+ Telecomunicações, 
Sociedade Unipessoal, S.A.  

Data do pedido: 30-10-2013  

Publicação: 3º BPI  

Data de Concessão: 17-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00002785/2015/ME/MP  

Marca: FRIGI  

Classes: 29  

Titular: SOVENA PORTUGAL – 
CONSUMER GOODS, S.A.  

Data do pedido: 26-06-2015  

Publicação: 5º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL 
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003022/2016/ME/MS  

Marca: OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO 
RECEITAMOS ALEGRIA  

Classes: 41  

Titular: OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO 
ASSOCIAÇÃO DE APOIO À CRIANÇA 

Data do pedido: 19-02-2016  

Publicação: 7º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 
 
 
 

 
  
 

N.º Registo: 00002938/2015/ME/MP  

Marca: LESS SMELL  

Classes: 34  

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS 
SÁRL  

Data do pedido: 08-12-2015  

Publicação: 7º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: SUÍÇA  

 

N.º Registo: 00002900/2015/ME/MS  

Marca: THE WORLD ON TIME  

Classes: 39  

Titular: FEDERAL EXPRESS CORPO-
RATION  

Data do pedido: 31-07-2015  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003013/2016/MN/MS  

Marca: OPERADORA CAMPEÕES 
UNITEL T+  

Classes: 38  

Titular: UNITEL T+ Telecomunicações, 
Sociedade Unipessoal, S.A.  

Data do pedido: 09-02-2016  

Publicação: 8º BPI  

Data de Concessão: 17-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

THE WORLD 
ON TIME 

N.º Registo: 00002882/2015/ME/MP  

Marca: NOVA AÇORES  

Classes: 29  

Titular: UNIÃO DAS COOPERATIVAS 
AGRÍCOLAS DE LACTICÍNIOS E DE 
PRODUTORES DE LEITE DA ILHA DE S. 
MIGUEL, UCRL  

Data do pedido: 23-10-2015  

Publicação: 6º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

RADIO MARIA 

N.º Registo: 00002801/2009/ME/MS  

Marca: RADIO MARIA  

Classes: 38  

Titular: Associazione Radio Maria  

 

Data do pedido: 10-06-2009  

Publicação: 4º BPI  

Data de Concessão: 12-03-2019  

País de Origem: ITÁLIA  

NOVA AÇORES 

N.º Registo: 00002883/2015/ME/MP  

Marca: PATANEGRA  

Classes: 29  

Titular: ARMAZENS DE MERCEARIA E 
AVICOLA MARVANEJO LDA.  

Data do pedido: 23-10-2015  

Publicação: 6º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 

 

 
 
 
 
 

 

N.º Registo: 00003028/2016/MN/MS  

Marca: UNITEL STORE  

Classes: 38  

Titular: UNITEL T+ Telecomunicações, 
Sociedade Unipessoal, S.A.  

Data do pedido: 09-02-2016  

Publicação: 8º BPI  

Data de Concessão: 17-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003270/2016/ME/MP  

Marca: SAGRES MINI PRETA  

Classes: 32  

Titular: SCC - Sociedade Central de 
Cervejas e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 08-12-2016  

Publicação: 10º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00003248/2016/ME/MP  

Marca: SAGRES SEM ALCOOL  

Classes: 32  

Titular: SCC - Sociedade Central de Cer-
vejas e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 10-11-2016  

Publicação: 10º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL   

N.º Registo: 00003247/2016/ME/MP  

Marca: SAGRES MINI  

Classes: 32  

Titular: SCC - Sociedade Central de Cer-
vejas e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 10-11-2016  

Publicação: 10º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003256/2016/ME/MP  

Marca: SAGRES PRETA  

Classes: 32  

Titular: SCC - Sociedade Central de Cer-
vejas e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 10-11-2016  

Publicação: 10º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 
 
 

 

N.º Registo: 00003125/2016/MN/MP  

Marca: NHAKANA  

Classes: 33  

Titular: Águas de Ribeirão, S.A.  

 

Data do pedido: 27-05-2016  

Publicação: 8º BPI  

Data de Concessão: 15-01-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 

N.º Registo: 00003123/2016/MN/MP&S  

Marca: FITSQUAT  

Classes: 25, 41  

Titular: CELSO LOPES RODRIGUES  

 

Data do pedido: 30-05-2016  

Publicação: 9º BPI  

Data de Concessão: 29-01-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 

N.º Registo: 00003245/2016/ME/MP  

Marca: SAGRES  

Classes: 32  

Titular: SCC - Sociedade Central de Cervejas 
e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 10-11-2016  

Publicação: 10º BPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003305/2017/ME/MP  

Marca: BOHEMIA  

Classes: 32  

Titular: SCC – Sociedade Central de 
Cervejas e Bebidas, S.A.  

Data do pedido: 10-01-2017  

Publicação: 10ºBPI  

Data de Concessão: 14-03-2019  

País de Origem:  PORTUGAL  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003562/2017/ME/MP  

Marca: CROWN DEVICE  

Classes: 34  

Titular: China Tobacco Hunan Industr ial 
Co., Ltd.  

Data do pedido: 23-11-2017  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02- 2019 

País de Origem: CHINA  

 
 

 

N.º Registo: 00003474/2017/ME/MP&S  

Marca: SCA  

Classes: 09, 19, 35, 39  

Titular: Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
SCA (publ)  

Data do pedido: 01-09-2017  

Publicação: 12º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem: SUÉCIA  
 

N.º Registo: 00003470/2017/ME/MP  

Marca: YOU DECIDE  

Classes: 34  

Titular: Philip Mor r is Brands Sàr l  

 

Data do pedido: 04-08-2017  

Publicação: 12º BPI  

Data de Concessão: 17-01-2019  

País de Origem: SUIÇA  

 

 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00003475/2017/ME/MP&S  

Marca: SCA  

Classes: 09, 19, 35, 39  

Titular: Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
SCA (publ)  

Data do pedido: 01-09-2017  

Publicação: 12º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem: SUÉCIA  

 
 
 

 

N.º Registo: 00003424/2017/ME/MP&S  

Marca: ASOS  

Classes: 03, 09, 14, 18, 28, 35, 38, 41, 45  

Titular: ASOS PLC  

 

Data do pedido: 09-06-2017  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02-2019  

País de Origem: REINO UNIDO  

BINCO 

N.º Registo: 00003422/2017/ME/MP  

Marca: BINCO  

Classes: 29  

Titular: BELGOMILK ( COOPERATIE-
VE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE 
AANSPRAKELIJKHEID (CVBA) 

Data do pedido: 09-06-2017  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02-2019  

País de Origem: BÉLGICA  

ASOS 

N.º Registo: 00003453/2017/ME/MS  

Marca: TRANSMED  

Classes: 35, 39  

Titular: Transmed Lebanese Holding S.A.L. 

  

Data do pedido: 13-07-2017  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02-2019  

País de Origem: LÍBANO  

 

MARELLA 

N.º Registo: 00003599/2018/ME/MP&S  

Marca: MARELLA  

Classes: 16, 28, 35, 36, 39, 41, 43  

Titular: TUI AG  

 

Data do pedido: 12-01-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-02-2019  

País de Origem: ALEMANHA  
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BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

N.º Registo: 00003726/2018/ME/MS  

Marca: UDRA  

Classes: 37  

Titular: GRUPO EMPRESARIAL SAN 
JOSE, S.A.  

Data do pedido: 07-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: ESPANHA  

 
 

 

N.º Registo: 00003656/2018/MN/MS  

Marca: Solmi - Associação de Apoio Às 
Iniciativas de Auto – Promoção  

Classes: 45  

Titular: Solmi - Associação de Apoio Às 
Iniciativas de Auto – Promoção.  

Data do pedido: 03-04-2018  

Publicação: 14º BPI  

Data de Concessão: 24-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 

N.º Registo: 00003637/2018/MN/MP  

Marca: IL BUONO CLASSICO  

Classes: 30  

Titular: EMICELA - PRODUTOS 
ALIMENTARES E BEBIDAS, LDA  

Data do pedido: 06-03-2018  

Publicação: 14º BPI 

Data de Concessão: 12-12-2018  

País de Origem: CABO VERDE  

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003689/2018/MN/MP  

Marca: J tancredo  

Classes: 33  

Titular: Sedeguma Produções, Lda  

 

Data do pedido: 20-04-2018  

Publicação: 14º BPI  

Data de Concessão: 06-09-2018  

País de Origem: CABO VERDE  

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00003616/2018/ME/MS  

Marca: J  ONE  

Classes: 38, 41  

Titular: Game One S.A.S.  

 

Data do pedido: 05-02-2018  

Publicação: 14º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem: FRANÇA  

B29 

N.º Registo: 00003609/2018/ME/MP  

Marca: B29  

Classes: 03  

Titular: PT. SINAR ANTJOL  

 

Data do pedido: 26-01-2018  

Publicação: 14º BPI  

Data de Concessão: 21-03-2019  

País de Origem: INDONÉSIA  

 

N.º Registo: 00003627/2018/ME/MP  

Marca: LATICO  

Classes: 02  

Titular: KAPCI COATINGS  

 

Data do pedido: 19-02-2018  

Publicação: 14º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: EGIPTO  

 

EXACOMPTA 

N.º Registo: 00003730/2018/ME/MP  

Marca: EXACOMPTA  

Classes: 16, 18  

Titular: EXACOMPTA  

 

Data do pedido: 11-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: FRANÇA  
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N.º Registo: 00003746/2018/ME/MP&S 

Marca: DECIEM  

Classes: 03, 35  

Titular: DECIEM BEAUTY GROUP 
INC.  

Data do pedido: 18-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: CANADÁ  

DECIEM 

N.º Registo: 00003741/2018/ME/MP  

Marca: BOLINA MAR DE SABORES 
E TRADIÇÃO 

Classes: 29  

Titular: MODELO CONTINENTE 
HIPERMERCADOS, S.A.  

Data do pedido: 18-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 22-02-2019  

País de Origem: PORTUGAL 

 

N.º Registo: 00003739/2018/ME/MP&S  

Marca: THE ABNORMAL BEAUTY 
COMPANY  

Classes: 03, 35  

Titular: Decien Beauty Group Inc  

Data do pedido: 18-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: CANADÁ  

THE ORDINARY 

N.º Registo: 00003743/2018/ME/MP&S  

Marca: THE ORDINARY  

Classes: 03, 35  

Titular: DECIEM BEAUTY GROUP 
INC. 

Data do pedido: 18-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 22-02-2019  

País de Origem: CANADÁ  

 
 
 

 
THE ABNORMAL 

BEAUTY COMPANY 

N.º Registo: 00003734/2018/ME/MP  

Marca: FRUTANIA  

Classes: 32  

Titular: AHEMBO, S.L.  

 

Data do pedido: 07-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: ESPANHA   

N.º Registo: 00003731/2018/ME/MP  

Marca: Tio Sam  

Classes: 30  

Titular: ARROZEIRA PELOTAS IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 
LTDA  

Data do pedido: 11-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: BRASIL  

 

N.º Registo: 00003735/2018/ME/MP  

Marca: CLIPPER  

Classes: 32  

Titular: AHEMBO, S.L.  

 

Data do pedido: 07-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 20-02-2019  

País de Origem: ESPANHA  

 

AVESTAN 

N.º Registo: 00003747/2018/ME/MP&S  

Marca: AVESTAN  

Classes: 03, 35  

Titular: DECIEM BEAUTY GROUP 
INC.  

Data do pedido: 21-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: CANADÁ  
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N.º Registo: 00003759/2018/ME/MP  

Marca: Zaad O Boticár io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FAR-
MACEUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

Zaad  
O Boticário 

N.º Registo: 00003757/2018/ME/MP  

Marca: Nativa Spa O Boticár io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FAR-
MACÊUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

Nativa Spa 
O Boticário 

N.º Registo: 00003756/2018/ME/MP  

Marca: MARLBORO GOLD  

Classes: 34  

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS 
SÀRL  

Data do pedido: 05-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: SUÍÇA  

Maria Chaves 

N.º Registo: 00003758/2018/MN/MP  

Marca: Maria Chaves  

Classes: 33  

Titular: Associação de Solidar iedade e 
Desenvolvimento  

Data do pedido: 20-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: CABO VERDE 

 
 

 

N.º Registo: 00003754/2018/MN/MS  

Marca: OCEÂNICA  

Classes: 36  

Titular: Chady Hojeige  

 

Data do pedido: 28-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 

N.º Registo: 00003750/2018/ME/MP  

Marca: Arroz Br ilhante  

Classes: 30  

Titular: ARROZEIRA PELOTAS IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 
LTDA  

Data do pedido: 11-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

N.º Registo: 00003755/2018/ME/MP  

Marca: Make B O Boticár io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FARMA-
CÊUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 04-03-2019  

País de Origem: BRASIL 

 

Make B  
O Boticário 

Malbec  
O Boticário 

N.º Registo: 00003762/2018/ME/MP  

Marca: Malbec O Boticár io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FAR-
MACEUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: BRASIL  
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N.º Registo: 00003781/2018/ME/MP  

Marca: JOHN PLAYER GOLD LEAF  

Classes: 34  

Titular: Br itish Amer ican Tobacco 
(Brands) Limited  

Data do pedido: 13-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 27-03-2019  

País de Origem: REINO UNIDO  

 
 
 
 
 
  
 
 

N.º Registo: 00003775/2018/ME/MP  

Marca: Cuide-se Bem O Boticário  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FAR-
MACÊUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem:  BRASIL  

Cuide-se Bem 
O Boticário 

N.º Registo: 00003774/2018/ME/MP  

Marca: Florata O Boticár io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FAR-
MACEUTICA LTDA.  

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

 

 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00003777/2018/ME/MP&S  

Marca: KIA  

Classes: 12, 35, 37  

Titular: KIA MOTORS CORPORATI-
ON  

Data do pedido: 29-05-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: CORREIA DO SUL  

FLORATA 
O Boticário 

N.º Registo: 00003769/2018/ME/MS  

Marca: UNINTER  

Classes: 41  

Titular: UNINTER EDUCACIONAL S.A 

  

Data do pedido: 06-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

 

N.º Registo: 00003766/2018/ME/MP 

Marca: isabela  

Classes: 30  

Titular: M DIAS BRANCO S.A. INDUS-
TRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 

Data do pedido: 27-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019    

País de Origem: BRASIL  

UNINTER 

N.º Registo: 00003773/2018/ME/MP  

Marca: Egeo O Boticar io  

Classes: 03  

Titular: BOTICA COMERCIAL FARMA-
CEUTICA LTDA. 

Data do pedido: 12-06-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 18-03-2019  

País de Origem: BRASIL  

Egeo  
O Boticário 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003784/2018/ME/MP  

Marca: FRISCO  

Classes: 34  

Titular: Três Corações Alimentos S.A 

 

Data do pedido: 18-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: BRASIL  
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N.º Registo: 00003797/2018/ME/MP  

Marca: BECOZYM  

Classes: 05  

Titular: BAYER CONSUMER CARE 
AG  

Data do pedido: 23-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: SUÍÇA  

BECOZYM 

N.º Registo: 00003792/2018/ME/MS  

Marca: MYNE  

Classes: 36  

Titular: GROUPAMA SEGUROS DE 
VIDA, S.A.  

Data do pedido: 30-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

CNTY 

N.º Registo: 00003789/2018/ME/MS  

Marca: MERRILLL LYNCH  

Classes: 36  

Titular: BANK OF AMERICA CORPO-
RATION  

Data do pedido: 26-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 10-04-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003796/2018/MN/MP&S  

Marca: CASA NOVA INTERIORES  

Classes: 02, 06, 19, 20, 37  

Titular: PAGE INVESTIMENTOS, LDA 

  

Data do pedido: 10-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE 

MERRILLL LYNCH 

N.º Registo: 00003787/2018/ME/MS  

Marca: BANK OF AMERICA  

Classes: 36  

Titular: BANK OF AMERICA CORPO-
RATION  

Data do pedido: 26-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

 

N.º Registo: 00003785/2018/MN/MP  

Marca: NHA LOJA Li Próximo!  

Classes: 03, 30, 32  

Titular: PÃO QUENTE DE CABO VER-
DE, LDA  

Data do pedido: 18-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-02-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

BANK OF 
AMERICA 

N.º Registo: 00003788/2018/ME/MP  

Marca: SAAT  

Classes: 34  

Titular: DIAMOND QUEST LIMITED  

Data do pedido: 26-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: ILHAS VIRGENS BRITÂ-
NICAS  

 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 00003798/2018/ME/MP  

Marca: Blue Range & Device  

Classes: 34  

Titular: DIAMOND QUEST LIMITED  

Data do pedido: 26-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: ILHAS VIRGENS BRI-
TÂNICAS  
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N.º Registo: 00003818/2018/ME/MP  

Marca: Peter  Stuyvesant Label  

Classes: 34  

Titular: American-Cigarette Company 
(Overseas) Limited  

Data do pedido: 08-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: SUÍÇA  

 

N.º Registo: 00003813/2018/ME/MS  

Marca: BOFA  

Classes: 36, 42  

Titular: BANK OF AMERICA CORPO-
RATION  

Data do pedido: 21-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMERICA  

BOFA 

N.º Registo: 00003811/2018/ME/MP&S  

Marca: CAINIAO in Chinese Character s  

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

Titular: Cainiao Smar t Logistics Holding 
Limited  

Data do pedido: 17-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: ILHAS CAIMÃO  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00003816/2018/ME/MS  

Marca: RIU As you like it  

Classes: 43  

Titular: Riu Hotels, SA  

 

Data do pedido: 14-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: ILHAS BALEARES.  

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00003801/2018/ME/MS  

Marca: UNA  

Classes: 36  

Titular: Groupama Seguros de Vida, S.A  

Data do pedido: 27-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 02-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

BOFAML 

N.º Registo: 00003799/2018/ME/MS 

Marca: BONFAML  

Classes: 36, 42  

Titular: BANK OF AMERICA CORPO-
RATION 

Data do pedido: 26-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

UNA 

N.º Registo: 00003807/2018/ME/MP  

Marca: TOTAL  

Classes: 07, 08, 09  

Titular: SUZHOU DAKE MACHINERY 
CO.,LTD.  

Data do pedido: 08-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 08-04-2019  

País de Origem: CHINA  

 

KRAFT 

N.º Registo: 00003819/2018/ME/MP  

Marca: KRAFT  

Classes: 29, 30  

Titular: Kraft Foods Group Brands 
LLC  

Data do pedido: 08-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 27-08-2018  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA  
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N.º Registo: 00003829/2018/ME/ MP  

Marca: DACUBA  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

DACUBA 

N.º Registo: 00003827/2018/ME/MP&S  

Marca: COLMO  

Classes: 07, 11, 37  

Titular: MIDEA GROUP Co., Ltd.  

 

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: CHINA  

 

N.º Registo: 00003826/2018/ME/MS  

Marca: AVANI  

Classes: 43  

Titular: MHG IP HOLDING 
(SINGAPORE) PTE. LTD.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: SINGAPURA  

UVAS DO C. 
DA RIBEIRA 

N.º Registo: 00003828/2018/ME/MP  

Marca: UVAS DO C. DA RIBEIRA  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

 
 
 

 

 

N.º Registo: 00003821/2018/ME/MP&S  

Marca: CAINIAO  

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

Titular: Cainiao Smar t Logistics Holding 
Limited  

Data do pedido: 17-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: ILHAS CAIMÃO  

 

N.º Registo: 00003820/2018/ME/MP&S  

Marca: CAIN!AO  

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

Titular: Cainiao Smar t Logistics Holding 
Limited  

Data do pedido: 17-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: ILHAS CAIMÃO  

 

N.º Registo: 00003823/2018/ME/MP  

Marca: SILK CUT  

Classes: 34  

Titular: Br itish Amer ican Tobacco (Brands) 
Limited  

Data do pedido: 13-07-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 11-04-2019  

País de Origem: REINO UNIDO  

SILK CUT 

ENCOSTA D`O 
AGRICULTOR 

N.º Registo: 00003830/2018/ME/MP  

Marca: ENCOSTA D`O AGRICULTOR  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  
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N.º Registo: 00003843/2018/MN/MS  

Marca: INTERNATIONAL INVESTMENT 
BANK CABO VERDE  

Classes: 36  

Titular: ANTÓNIO PEDRO GONÇALVES 
FERREIRA  

Data do pedido: 13-09-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

INTERNATIONAL 
INVESTMENT BANK 

CABO VERDE  

N.º Registo: 00003842/2018/ME/MP  

Marca: Predator  Tiger  - Monster  

Classes: 32  

Titular: MONSTER ENERGY COM-
PANY  

Data do pedido: 12-09-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA  

 

 
 
 
 

 

 
 

N.º Registo: 00003966/2018/MN/MP&S  

Marca: Energia Renováveis Cabo Verde  

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. 

Titular: Direção Nacional de Industr ia, 
Comércio e Energia 

Data do pedido: 21-12-2018  

Publicação: 16º BPI  

Data de Concessão: 24-04-2019  

País de Origem: CABO VERDE  

 
 

 

N.º Registo: 00003832/2018/ME/MP  

Marca: Terra Vermelha  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

ENCOSTA DA 
VINHALEGRE 

ALPIARÇA 

N.º Registo: 00003831/2018/ME/MP  

Marca: ENCOSTA DA VINHALEGRE 
ALPIARÇA  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

TERRA  
VERMELHA 

N.º Registo: 00003833/2018/ME/MP  

Marca: VALE PINTADO  

Classes: 33  

Titular: GOTAMATINA UNIPESSOAL, 
LDA.  

Data do pedido: 24-08-2018  

Publicação: 15º BPI  

Data de Concessão: 15-04-2019  

País de Origem: PORTUGAL  

VALE 
PINTADO 
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 TÍTULOS DE REGISTO 

LOGÓTIPO 
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N.º Registo: 00003968/2018 

Logotipo: Energia Renováveis Cabo Verde 

Titular: Direção Nacional da Industr ial, 
Comércio e Energia 

 

Data do pedido: 21-12-2018 

Publicação: 16º BPI 

Data de Concessão: 24-04-2019 

País de Origem: Cabo Verde 

 

N.º Registo: 00003924/2018 

Logotipo: PNSIC, PROGRAMA NACIO-
NAL DE SEGURANÇA INTERNA E CI-
DADANIA 

Titular: Ministér io da Administração 

Interna 

Data do pedido: 12-11-2018 

Publicação: 16º BPI 

Data de Concessão: 08-04-2019 

País de Origem: Cabo Verde 
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RETIFICAÇÃO CONCESSÃO DO  
TÍTULO 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 1 de 1 
de Janeiro de 2010, e no 16º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efei-
to de concessão de título, na parte relativa à Pais de Origem. 

DE: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
PARA: COLÔMBIA 
  

00000526/2008/ME/MS 

 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 1 de 1 
de Janeiro de 2010, e no 14º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efei-
to de concessão de título, na parte relativa à nome do titular. 

DE: KOIPE CORPARACIÓN, S.L. 
PARA: EBRO FOODS, S.A. 
  

00000529/2008/ME/MP SALUDÃES 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 1º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 16º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa ao numero da marca. 
 
DE: 0000777/2009/ME/MP 
PARA: 0000777/2010/ME/MP 
  

0000777/2010/ME/MP DURU 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no B.O III Serie nº 1 de 1 
de Janeiro de 2010, e no 16º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efei-
to de concessão de título, na parte relativa à data do pedido. 
 
DE: 04-04-2007 
PARA: 03-04-2007 
  

0000968/2007/ME/MP MARLBORO 

Retificação da marca nº 00001728/2011/ME/MP, publicada para efeito de pedi-
do no 2º BPI –Boletim da Propriedade Intelectual, e no 3º BPI para efeito de 
concessão de título, na parte relativa à publicação do sinal. 
DE: BEYOND 

PARA:  
  

00001728/2011/ME/MP 

 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 3º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 16º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa a Pais de Origem. 

DE: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 
PARA: COLÔMBIA 
  

00001932/2008/ME/MP&S NUESTRA TELE 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 3º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 15º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa ao nome do titular. 

DE: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC 
PARA: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC  
  

00002301/2010/ME/MP ROYAL 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 7º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 15º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa à publicação do pedido. 
  

DE: 3º BPI 
PARA: 7º BPI 
  

00002315/2006/ME/MP 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 5º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 16º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa ao nome do titular. 

DE: AIH Subholding Nr . 1 UG (haftungsbeschränkt) 
PARA: AIH Subholding Nr . 1 UG (haftungsbeschränkt) & Co, KG. 
  

00002790/2015/ME/MP&S 

  

VENDITO 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 7º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 15º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa ao nome do titular. 

DE: TEAVANA CORPORATION, Sociedade nor te-americana 
PARA: STARBUCKS CORPORATION 
  

00002923/2015/ME/MP&S TEAVANA 

Retificação da marca, publicada para efeito de pedido no 10º BPI –Boletim da 
Propriedade Intelectual, e no 15º BPI para efeito de concessão de título, na parte 
relativa à data do pedido. 

DE: 29-12-2016 
PARA: 13-02-2017 
  

00003314/2017/MN/MP 
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DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO 

7 
 
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE USO  
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE DECLARAÇÃO INTENÇÃO DE USO 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

80 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE 
INTENÇÃO DE USO  

 MARCAS  
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N.º Registo: 000082/2006/ME/MP 

Marca: MASTERLUX 

Classe: 09 

Titular: ERTECNA - EMPRESA DE RE-
VESTIMENTOS TECNICOS, LDA. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 13-09-2006 

Publicação pedido: B.O. 28-11-2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

PERNOD 

N.º Registo: 000025/2006/ME/MP 

Marca: PERNOD 

Classe: 33 

Titular: PERNOD RICARD USA, LLC 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 29-05-2006 

Publicação pedido: B.O. 28-11-2008 

Data de Concessão: 24-02-2015 

Publicação Concessão: 5º BPI 

 

N.º Registo: 0000280/2008/ME/MP 

Marca: EXXON 

Classe: 01, 04 

Titular:  EXXON MOBIL CORPORATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do pedido: 26-05-2008 

Publicação pedido: B.O. 28-11-2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

EXXON 

N.º Registo: 000083/2006/ME/MP 

Marca: Sinalux 

Classe: 09 

Titular: ERTECNA - EMPRESA DE RE-
VESTIMENTOS TECNICOS, LDA. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 13-09-2006 

Publicação pedido: B.O. 28-11-2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 000084/2006/ME/MP 

Marca: EVERLUX 

Classe: 09 

Titular: ERTECNA - EMPRESA DE RE-
VESTIMENTOS TECNICOS, LDA. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 13-09-2006 

Publicação pedido: B.O. 28-11-2008 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI  

 

 

 

N.º Registo: 0000294/2007/ME/MP  

Marca: JACK DANIEL´S Design label  

Classe: 33 

Titular: JACK DANIEL'S PROPERTIES, 
INC.  

País de Origem: Estados Unidos da Améri-
ca 

Data do Pedido: 11-12-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Pedido: 000085/2006/ME/MS 

Marca: TUI 

Classe: 39 

Titular: TUI AG 

Data do pedido: 22-06-2006 

Publicação: B.O. 28-11-2008 

Nacionalidade: Alemanha 

Data de concessão: 24-12-2015 

Publicação Concessão: 6º BPI 

TUI 

 

 

 

N.º Registo: 0000274/2007/ME/MP 

Marca: COCA COLA 

Classe: 34 

Titular: Br itish Amer ican Tobacco 
(Brands) Limited 

País de Origem: Reino Unido 

Data do Pedido: 31-08-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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N.º Registo: 0000357/2006/ME/MP 

Marca: Corona Extra 

Classe: 32 

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

País de Origem: México 

Data do Pedido: 02-11-2006 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

LUCENT 

N.º Registo: 0000311/2008/ME/MP&S 

Marca: LUCENT 

Classe: 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 41, 42 

Titular: Lucent Technologies Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 11-06-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

 

N.º Registo: 00000377/2007/ME/MS 

Marca: G GALP 

Classe: 38, 42 

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O.  01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 0000358/2006/ME/MP 

Marca: Corona Extra 

Classe: 32 

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

País de Origem: México 

Data do Pedido: 02-11-2006 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

CORONA 
EXTRA 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000360/2006/ME/MP 

Marca: Corona Light 

Classe: 32 

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

País de Origem: México 

Data do Pedido: 02-11-2006 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 0000378/2007/ME/MP 

Marca: G GALP 

Classe:  04, 19  

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A.  

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

N.º Registo: 0000372/2007/ME/MS 

Marca: FAST G PONTOS 

Classe: 36 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A. 

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 

 
 

 

N.º Registo: 0000376/2007/ME/MP 

Marca: G GALP 

Classe: 01, 04, 19 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 16-10-2013  

Publicação Concessão: 4º BPI 
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N.º Registo: 0000381/2007/ME/MP  

Marca: GALP 

Classe: 01, 04 , 19 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A 

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

 

N.º Registo: 0000379/2007/ME/MP&S 

Marca: G GALP 

Classe: 01, 04, 16, 19, 35 

Titular: Galp Energia, SGPS, S.A.  

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

GALP 

 

 

 
 

N.º Registo: 0000421/2007/ME/MP  

Marca: PETROGAL 

Classe: 29 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal  

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

NEGRA 
MODELO 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

N.º Registo: 0000430/2007/ME/MP 

Marca: S SACOR 

Classe: 01, 04, 19 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

 

 
 
 
 

 

N.º Registo: 0000518/2008/ME/MP 

Marca: CIGALA 

Classe: 30 

Titular: Ebro Puleva, S.A. 

País de Origem: Espanha 

Data do Pedido: 18-07-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

N.º Registo: 0000431/2007/ME/MP 

Marca: SACOR 

Classe: 01, 04, 19 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A. 

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

 

SACOR 

N.º Registo: 0000438/2007/ME/MP 

Marca: Sonap 

Classe: 01, 04, 19 

Titular: Petróleos de Por tugal, Petrogal, 
S.A 

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 05-02-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI  

N.º Registo: 0000416/2006/ME/MP 

Marca: NEGRA MODELO 

Classe: 32 

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

País de Origem: MÉXICO 

Data do Pedido: 06-11-2006 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 
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N.º Registo: 0000529/2008/ME/MP 

Marca: SALUDÃES 

Classe: 30 

Titular: EBRO FOODS, S.A. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do Pedido: 08-12-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 14º BPI  

INTEL 

N.º Registo: 0000521/2008/ME/MP 

Marca: INTEL 

Classe: 09 

Titular: Intel Corporation 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 05-05-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

SALUDÃES 

N.º Registo: 0000622/2009/ME/MS 

Marca: FOUR POINTS 

Classe: 36, 43 

Titular: Wor ldwide Franchise Systems, Inc. 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 30-01-2009 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5º BPI 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000530/2008/ME/MS 

Marca: TV GLOBO 

Classe: 41 

Titular: Globo Comunicações e Par ticipa-
ções, S.A.  

País de Origem: BRASIL  

Data do Pedido: 26-06-2008  

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BP 

TV GLOBO BEHIKE 

N.º Registo: 0000538/2010/ME/MP 

Marca: BEHIKE 

Classe: 34 

Titular: CORPORACION HABANOS, S.A. 

País de Origem: Cuba 

Data do Pedido: 24-11-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

LE MERIDIEN 

N.º Registo: 0000623/2008/ME/MS 

Marca: LE MERIDIEN 

Classe: 36, 43 

Titular: Societe Des Hotels Mer idien 

País de Origem: França 

Data do Pedido: 06-11-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5º BPI 

N.º Registo: 0000539/2009/ME/MP 

Marca: Bom Petisco 

Classe: 29 

Titular: COFACO AÇORES – INDÚSTRIA 
DE CONSERVAS, S.A 

País de Origem: Portugal 

Data do Pedido: 24-12-2009 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 30-07-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

 

KRETCHEU 

N.º Registo: 0000552/2010/ME/MP & S 

Marca: KRETCHEU 

Classe: 09, 36 

Titular: BANCO ESPIRITO SANTO, S.A. 

País de Origem: PORTUGAL 

Data do Pedido: 30-04-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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N.º Registo: 0000625/2008/ME/MS 

Marca: SPG 

Classe: 43 

Titular: Prefer red Guest, Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 06-11-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5º BPI 

PREFERRED 
GUEST 

N.º Registo: 0000624/2008/ME/MS 

Marca: PREFERRED GUEST  

Classe: 43 

Titular: Prefer red Guest, Inc. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 06-11-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-01-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 5º BPI 
 

SPG 

N.º Registo: 0000706/2008/ME/MP 

Marca: TELHASOL 

Classe: 19 

Titular: CT - COBERT TELHAS, S.A 

País de Origem: Por tugal 

Data do Pedido: 30-12-2008 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 
 
 

TELHASOL 
 
 
 
 

N.º Registo: 0000666/2009/ME/MS 

Marca: Le Pr ix gagnant 

Classe: 35 

Titular: Distr ibution Leader  Pr ice SNC. 

País de Origem: FRANÇA 

Data do Pedido: 29-04-2009 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

 

MONEYGRAM 

N.º Registo: 0000667/2009ME/MS 

Marca: MONEYGRAM 

Classe: 36 

Titular: Moneygram International, INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 19-03-2009 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 4º BPI 

BLACK LABEL 

N.º Registo: 0000708/2007/ME/MP 

Marca: BLACK LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 
 

N.º Registo: 0000681/2006/ME/MP 

Marca: DAVIDOFF GRAND CRU 

Classe: 34 

Titular: Davidoff & Cie S.A. 

País de Origem: SUIÇA 

Data do Pedido: 09-11-2006 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

DAVIDOFF 
GRAND CRU 

GORDON`S 

N.º Registo: 0000697/2007/ME/MP 

Marca: GORDON`S 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 28-12-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 
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N.º Registo: 0000710/2007/ME/MP 

Marca: Green Label 

Classe:  33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: Holanda 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão:13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

BLUE LABEL 

N.º Registo: 0000709/2007/ME/MP 

Marca: BLUE LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 
 

GREEN LABEL 

N.º Registo: 0000716/2006/ME/MP 

Marca: VOLKSWAGEN 

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft 

País de Origem: Alemanha 

Data do Pedido: 09-06-2006 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 13º BPI 
 

vw 

N.º Registo: 0000711/2007/ME/MP 

Marca: JOHNNIE WALKER FIGURATI-
VA 

Classe:  18, 25, 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: Holanda 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

  

 
 
 
 

JOHNNIE 
WALKER 

GOLD LABEL 

 

N.º Registo: 0000712/2007/ME/MP 

Marca: J  OHNNIE WALKER GOLD LA-
BEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 0000717/2007/ME/MP 

Marca: VOLKSWAGEN 

Classe: 12 

Titular: Volkswagen Aktiengesellschaft 

País de Origem: Alemanha 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06.2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 13º BPI 
 

N.º Registo: 0000713/2007/ME/MP 

Marca: JOHNNIE WALKER 

Classe: 18, 25, 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 
 

JOHNNIE 
WALKER 

RED LABEL 

N.º Registo: 0000715/2007/ME/MP 

Marca: RED LABEL 

Classe: 33 

Titular: Diageo Brands B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 04-10-2007 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 
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N.º Registo: 0000793/2007/ME/MP 

Marca: PARLIAMENT 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 03-04-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

 

MAYBELLINE 

 
 

N.º Registo: 0000765/2008/ME/MP 

Marca: MAYBELLINE 

Classe: 03 

Titular: L´OREAL, SA 

País de Origem: FRANÇA 

Data do Pedido: 28-10-2008 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 30-04-2015 

Publicação Concessão: 4º BPI 
 

PARLIAMENT 

N.º Registo: 0000950/2007/ME/MP 

Marca: CAMPER 

Classe: 18,25,39 

Titular: Camper , S.L. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do Pedido: 28-05-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 0000624/2008/ME/MS 

Marca: Sumitomo 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, LTD 

País de Origem: JAPÃO 

Data do Pedido: 24-03-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI  
 

SUMITOMO 

N.º Registo: 0000824/2010/ME/MP 

Marca: SUMITOMO 

Classe: 12 

Titular: Sumitomo Rubber  Industr ies, LTD 

País de Origem: JAPÃO 

Data do Pedido: 24-03-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 0000951/2006/ME/MP 

Marca: LAURENT-PERRIER 

Classe: 33 

Titular: Laurent-Perrier 

País de Origem: FRANÇA 

Data do Pedido: 11-07-2006 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

N.º Registo: 0000839/2010/ME/MP 

Marca: Captain Morgan Or iginal Spiced 
Gold 

Classe: 33 

Titular: Diageo Scotland Limited 

País de Origem: Escócia 

Data do Pedido: 19-08-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

 

HAPPY DAY 

N.º Registo: 0000935/2009/ME/MP 

Marca: HAPPY DAY 

Classe: 29, 30, 32 

Titular: Rauch Fruchtsäfte GMBH 

País de Origem: Áustr ia 

Data do Pedido: 08-09-2009 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 
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N.º Registo: 0000966/2007/ME/MP 

Marca: LARK 

Classe:  34 

Titular: Philip Mor r is Products S.A. 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 03-04-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 

 

 
 

N.º Registo: 0000952/2007/ME/MP 

Marca: O Boticár io 

Classe: 03 

Titular: Botica Comercial Farmacêutica, S.A. 

País de Origem: Brasil 

Data do Pedido: 28-05-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 16º BPI 

LARK 

N.º Registo: 0000975/2007/ME/MP 

Marca: PREDIDENT 

Classe:  34 

Titular: Philip Mor r is Products S.A. 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 03-04-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 

PRESIDENT 

N.º Registo: 0000969/2008/ME/MP 

Marca: MICRO KINGS 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 27-02-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 

MICRO 
KINGS 

 

 
 
 

 

N.º Registo: 0000971/2008/ME/MP 

Marca: MY FLAVOR 

Classe:  34 

Titular: Philip Mor r is Products S.A. 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 09-04-2008 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 

INTEL INSIDE 

N.º Registo: 0000985/2009/ME/MP 

Marca: INTEL INSIDE 

Classe:  09 

Titular: INTEL CORPORATION 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 12-03-2009 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

N.º Registo: 0000972/2007/ME/MP 

Marca: NEXT 

Classe:  34 

Titular: Philip Mor r is Products S.A. 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 03-04-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 

NEXT 

 

 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 0000973/2007/ME/MP 

Marca: MARLBORO Roof Device  

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 03-04-2007 

Publicação pedido: B.O. 01-10-2010 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 
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N.º Registo: 0000995/2010/ME/MP 

Marca: BRAVO 

Classe:  32 

Titular: RAUCH FRUCHTSÄFTE GmbH 

País de Origem: ÁUSTRIA 

Data do Pedido: 28-12-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 13º BPI 

XEROX 

N.º Registo: 0000990/2010/ME/MP&S 

Marca: XEROX 

Classe:  2, 9, 16, 35 

Titular: XEROX CORPORATION 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 23-08-2010 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

BRAVO 

N.º Registo: 00001122/2007/ME/MP 

Marca:  M&M'S 

Classe: 30 

Titular: Mars, Incorporated 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 07-02-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

M&M'S 

N.º Registo: 00001093/2006/ME/MP 

Marca: DAVIDOFF 

Classe: 03, 09, 14, 16, 18, 25, 30, 33 

Titular: Zino Davidoff SA 

País de Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 04-12-2006 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 

DAVIDOFF EURARSTESIM 

N.º Registo: 00001104/2006/ME/MP 

Marca: EURARSTESIM 

Classe: 05 

Titular: SIGMA -TAU INDUSTRIE FAR-
MACEUTIQUE RIUNITE S.P.A. 

País de Origem: Itália 

Data do Pedido: 13-11-2011 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001128/2006/ME/MP 

Marca: MONDARIZ 

Classe: 32 

Titular: Premium Mix Group, S.L. 

País de Origem: Espanha 

Data do Pedido: 21-06-2006 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

N.º Registo: 00001105/2006/ME/MS 

Marca: Europcar  

Classe: 39 

Titular: Europcar  International 

País de Origem: França 

Data do Pedido: 01-08-2006 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
 

 

GALAXY 

N.º Registo: 00001109/2007/ME/MP 

Marca: GALAXY 

Classe: 30 

Titular: Mars, Incorporated 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 07-02-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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N.º Registo: 00001131/2007/ME/MP 

Marca: MP3 

Classe: 03, 08 

Titular: LAUGA SA 

País de Origem: Suíça 

Data do Pedido: 25-10-2007  

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013  

Publicação Concessão: 8º BPI 
 

MOTIONS 

N.º Registo: 00001129/2007/ME/MP 

Marca: MOTIONS 

Classe: 03  

Titular: Sociedade Alber to-Culver USA, Inc. 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 18-12-2007  

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013  

Publicação Concessão: 9º BPI  

MP3 

N.º Registo: 00001217/2011/ME/MP&S 

Marca: UD 

Classe: 07, 12, 36 

Titular: UD TRUCKS CORPORATION 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 04-01-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00001135/2008/ME/MP 

Marca: OE 

Classe:  03 

Titular: Patsem Investments Corporation 

País de Origem: Inglaterra 

Data do Pedido: 14-01-2008 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão:03-09-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 

OE 
PRIVATE 
STOCK 

N.º Registo: 00001139/2006/ME/MP 

Marca: PRIVATE STOCK  

Classe:  34 

Titular: Davidoff & Cie SA 

País de Origem: SUIÇA 

Data do Pedido: 09-11-2006 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 28-11-2014 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

 
 

 

N.º Registo: 00001220/2011/ME/MP 

Marca: FURONGWANG WHITC CHINE-
SE CHARACTERES &DEVICE 

Classe: 34 

Titular: China Tobacco Hunan Industr ial 
Co., Ltd 

País de Origem: China 

Data do Pedido: 20-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001147/2007/ME/MP 

Marca: SNICKERS 

Classe: 29, 30 

Titular: Mars, Incorporated 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 07-02-2007 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

SNICKERS TRAVELPORT 

N.º Registo: 00001192/2009/ME/MS 

Marca: TRAVELPORT 

Classe: 39, 42, 43 

Titular: Travelpor t Inc. 

País de Origem: Estados Unidos da Améri-
ca 

Data do Pedido: 18-03-2009 

Publicação pedido: 1º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 
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N.º Registo: 00001225/2011/ME/MP&S 

Marca: HINO  

Classe: 12, 37 

Titular: HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA ( ALSO TRADING as HINO MO-
TORS LDA.) 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 08-02-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013  

Publicação Concessão: 16º BPI 

NOEL 

N.º Registo: 00001223/2011/ME/MP 

Marca: NOEL 

Classe: 29 

Titular: Noel Alimentar ia, S.A.U. 

País de Origem: ESPANHA 

Data do Pedido: 06-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
 

 

N.º Registo: 00001340/2011/ME/MS 

Marca: MIGRANTE 

Classe: 43 

Titular: Migrante S.A.S. 

País de origem: ITÁLIA 

Data do Pedido: 24-05-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 
 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00001226/2011/ME/MP&S 

Marca: HINO TOP MARK device 

Classe: 12, 37 

Titular: HINO JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA ( ALSO TRADING as HINO MO-
TORS LDA.) 

País de Origem: Japão 

Data do Pedido: 08-02-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013  

Publicação Concessão: 7º BPI  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001257/2009/ME/MP&S 

Marca: CROSS DESIGN 

Classe: 16, 36, 44 

Titular: Blue Cross and Blue Shield Associ-
ation 

País de Origem: Estados Unidos da Améri-
ca 

Data do Pedido: 26-11-2009 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 11º BPI 

 

 
 
 
 
 
 

BEIERSDORF 

N.º Registo: 00001352/2011/ME/MP 

Marca: BEIERSDORF 

Classe: 03 

Titular: Beier sdorf AG 

País de Origem: Alemanha 

Data do Pedido: 13-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 
 

N.º Registo: 00001272/2011/ME/MP&S 

Marca: INTERCEMENT  

Classe: 19, 35, 37 

Titular: INTERCEMENT BRASIL S.A 

País de Origem: BRASIL 

Data do Pedido: 31-01-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI  

INTERCEMENT 

 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00001273/2011/ME/MP&S 

Marca: InterCement 

Classe: 19, 35, 37 

Titular: INTERCEMENT BRASIL S.A 

País de Origem: BRASIL 

Data do Pedido: 31-01-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001439/2010/ME/MP 

Marca: MSCAPE 

Classe: 16, 34, 41 

Titular: Philip Mor r is Brands, SÀRL 

País de Origem: SUIÇA 

Data do Pedido: 20-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
 

 

 
 

N.º Registo: 00001438/2010/ME/MP&S 

Marca: BE (estilizada) 

Classe: 34, 41 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SARL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-04-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Registo: 00001445/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO BLUE ICE Label 
(Color) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 01-03-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

N.º Registo: 00001440/2011/ME/MP 

Marca: BEYOND 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 17-05-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

BEYOND 
MARLBORO 

WHERE     
SMOOTH TASTE 

BEGINS 

N.º Registo: 00001441/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO WHERE SMOOTH 
TASTE BEGINS 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 06-01-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 
 
 

 
 
 
 

N.º Registo: 00001446/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO ICST Label w Iceball 
Devicel 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 01-03-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001442/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO EXPERIENCE A 
WORLD OF FRESH TASTE 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 06-01-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

MARLBORO 
EXPERIENCE 
A WORLD OF 
FRESH TASTE 

 

 
 
 
 

 

 

 

N.º Registo: 00001444/2011/ME/MP 

Marca: THS 

Classe: 9, 11, 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 01-03-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001450/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO FLAVOR CODE 
Label (w Large Rooftop Device & FILTER 
CIGARETTES) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 04-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

GOLD  
ADVANCE 

N.º Registo: 00001449/2011/ME/MP 

Marca: GOLD ADVANCE 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 04-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N. º Registo: 00001456/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO TURN UP THE 
COOL 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-01-2011 

Publicação de Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

MARLBORO 
TURN UP 
THE COOL 

N.º Registo: 00001452/2010/ME/MP 

Marca: SOFTAROMA 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 29-11-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001453/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO Label ( Colour , FIL-
TER CIGARETTES 20 CLASS A CIGARET-
TES w PM Crest Device) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 29-11-2010 

Publicação pedido: 2ºBPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

MARLBORO  
FREEDOM  
TO ENJOY 

N.º Registo: 00001458/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO FREEDOM TO EN-
JOY 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-01-2011 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001454/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO LIGHTS Label 
(Colour, FILTER CIGARETTES 20 CLASS A 
CIGARETTES and PM Crest) 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS SARL  

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 29-11-2010 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2018 

Publicação Concessão: 7º BPI   

 

 
 
 
 
 

 

 

N.º Registo: 00001455/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO GOLD SHINE 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 29-11-2010 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001461/2010/ME/MP 

Marca: REMY MARTIN 

Classe: 33 

Titular: E. RÉMY MARTIN & Cº 

País de Origem: FRANÇA 

Data do Pedido: 13-09-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 6º BPI 
 

MARLBORO 
A WORLD 

OF SMOOTH 
CHOICES 

N.º Registo: 00001460/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO A WORLD OF 
SMOOTH CHOICES 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, SARL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-01-2011 

Publicação: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Registo: 00001473/2009/ME/MP 

Marca: MARLBORO 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 02-09-2009 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 
 
 

 
 

N.º Registo: 00001462/2011/ME/MP 

Marca: MARLBORO GOLD ACCENT 
LABEL 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 20-07-2011 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

N.º Registo: 00001463/2011/ME/MP 

Marca: Marlboro 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 20-07-2011 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 
 

 
 

N.º Registo: 00001474/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO FLAVOR NOTE 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 07-05-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001466/2008/ME/MP 

Marca: MARLBORO GOLD SYNC 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 28-10-2008 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 

 

N.º Registo: 00001467/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO CORE FLAVOR 
Label 

Classe: 34 

Titular: PHILIPS MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-07-2010 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08/-013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001476/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO FLAVOR PLUS 
Label 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 07-05-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 
 

N.º Registo: 00001475/2010/ME/MP 

Marca: RED RUSH MARLBORO 

Classe:  34 

Titular: Philips Morr is Brands Sàr l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 06-05-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Registo: 00001484/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO FINE FLAVOR 
PLUS Label (w/Roof Device & FLAVOR 
ZONE FILTER Device) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 26-02-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 
 

 
 

N.º Registo: 00001477/2010/ME/MP 

Marca: SMOOTHFLO 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-05-2010 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 

 

N.º Registo: 00001479/2010/ME/MP 

Marca: MARLBORO FINE FLAVOR 
Label (with Small Red Roof Device, in Color) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 06-05-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 
 
 

 

N.º Registo: 00001486/2010/ME/MP 

Marca: ICE BALL 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 27-10-010 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001482/2010/ME/MP 

Marca: Roof Device (Bottom Panel) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 26-02-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

N.º Registo: 00001483/2010/ME/MP 

Marca: Roof Device (w Lozenge) 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is Brands Sar l 

País de Origem: Suiça 

Data do Pedido: 26-02-2010 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 13-08-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001521/2011/ME/MS 

Marca: GMAIL 

Classe: 38 

Titular: GOOGLE INC. 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 20-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 
 

 

 
 

N.º Registo: 00001520/2011/ME/MP 

Marca: GOOGLE 

Classe:  09 

Titular: Google Inc. 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 20-04-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão:10-09-2013 

Publicação Concessão: 9º BPI 
 

N.º Registo: 00001698/2009/ME/MP 

Marca: MARLBORO FLAVOR MIX 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 21-05-2009 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

 
 

N.º Registo: 00001227/2011/ME/MP 

Marca: TEKA 

Classe: 07, 09, 11 e 20 

Titular: TEKA PORTUGAL SA 

País de Origem: Por tugal 

Data do Pedido: 15-10-2007 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

DUTCHLADY 
BELLA  

HOLANDESA 

N.º Registo: 00001676/2011/ME/MP 

Marca: DUTCHLADY BELLA HOLAN-
DESA 

Classe: 29 

Titular: Fr iesland Campina Neder land B.V. 

País de Origem: HOLANDA 

Data do Pedido: 15-09-2011 

Publicação pedido: B.O. 25-06-2010 

Data de Concessão: 10-09-2013 

Publicação Concessão: 3º BPI 

 

 
 

 
 
 

N.º Registo: 00001700/2009/ME/MP 

Marca: MARLBORO GOLD ADVANCE 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 14-07-2009 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

N.º Registo: 00001692/2009/ME/MP&S 

Marca: BE MARLBORO 

Classe: 34, 41 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SARL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 28-12-2009 

Publicação Pedido:  

Data de Concessão: 03-09-2013 

Pedido Concessão: 7º BPI 

 

 

 

 

N.º Registo: 00001697/2009/ME/MP 

Marca: MARLBORO BLACK MINT Label 

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, SÀRL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 03-07-2009 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 
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N.º Registo: 00001722/2011/ME/MP 

Marca: PHILIP MORRIS ROYAL CUT  

Classe: 34 

Titular: PHILIP MORRIS BRANDS, 
SARL 

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 16-11-2011 

Publicação Pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

OUTSIDE IS IN 

N.º Registo: 00001705/2010/ME/MP 

Marca: OUTSIDE IS IN 

Classe: 34 

Titular: Philip Mor r is BRANDS, SÀRL  

Pais Origem: SUÍÇA 

Data do Pedido: 06-07-2010 

Publicação Pedido: 2ºBPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 7º BPI 

 

N.º Registo: 00001768/2011/ME/MP 

Marca: SPRITE 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

SPRITE 

N.º Registo: 00001751/2011/ME/MP 

Marca: PILOT 

Classe: 16 

Titular: Kabushiki Kaisha Pilot Corporation 
(also trading as Pilot Corporation) 

País de Origem: JAPÃO 

Data do Pedido: 30-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 8º BPI 
 

 

COKE 

N.º Registo: 00001764/2011/ME/MP 

Marca: Coke 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

FANTA 

N.º Registo: 00001769/2011/ME/MP 

Marca: FANTA 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

N.º Registo: 00001765/2011/ME/MP 

Marca: DASANI 

Classe:  32 

Titular: THE COCA-COLA COMPANY 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011  

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão:12º BPI 

DASANI BONAQUA 

N.º Registo: 00001767/2011/ME/MP 

Marca: BONAQUA 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
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N.º Registo: 00001771/2011/ME/MP 

Marca: COCA-COLA 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI  

COCA-COLA 
ZERO 

N.º Registo: 00001770/2011/ME/MP 

Marca: COCA-COLA ZERO 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: Estados Unidos da América 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
 

COCA-COLA 

N.º Registo: 00001773/2011/ME/MP 

Marca: COCA-COLA  

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 

 

 

 

N.º Registo: 00001774/2011/ME/MP 

Marca: COCA-COLA (FIGURATIVA) 

Classe: 32 

Titular: The Coca-Cola Company 

País de Origem: ESTADOS UNIDOS DA 
AMÉRICA 

Data do Pedido: 29-11-2011 

Publicação pedido: 2º BPI 

Data de Concessão: 03-09-2013 

Publicação Concessão: 12º BPI 
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RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DE  
DECLARAÇÃO INTENÇÃO 

 DE USO 
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N.º Marca Sinal da Marca 

Retificação da marca no 15º - BPI-Boletim da Propriedade Intelectual para efeito 
de Declaração de Intenção de Uso, na parte relativa à sinal da marca. 000079/2006/ME/MP 
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RECUSA DE PEDIDOS 

8 
 

RECUSA PEDIDO DE REGISTO MARCAS 
RECUSA PEDIDO DE PATENTE 
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RECUSA DE PEDIDO DE REGISTO  
DE MARCA 
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 000001197/2008/ME/MP 
American-Cigarette 

Company (Overseas) 
Limited 

20-05-2008 34 04 -03- 2019 

O pedido de registo 
foi recusado, nos 
termos do artigo 
157º do CPI, tendo 
em observação o 
artigo 153º do CPI. 

 

000001198/2008/ME/MP 
American-Cigarette 

Company (Overseas) 
Limited 

20-05-2008 34 04 -03- 2019 

O pedido de registo 
foi recusado, nos 
termos do artigo 
157º do CPI, tendo 
em observação o 
artigo 153º do CPI. 

 

000001200/2008/ME/MP 
American-Cigarette 

Company (Overseas) 
Limited 

20-05-2008 34 04 -03- 2019 

O pedido de registo 
foi recusado, nos 
termos do artigo 
157º do CPI, tendo 
em observação o 
artigo 153º do CPI. 

 
 

LOYA 
 
 

  
  
00001858/2012/ME/MP 

  
  
Promasidor IP Hol-
dings Limited 

30/05/2012 
  
  
29 

  
  
21-11-2018 

O pedido de registo 
foi Recusado, nos 
termos do número 
1 do artigo 163º, do 
Código da Proprie-
dade Industrial 
(CPI), de 20 de 
agosto de 2007. 

JOVEMTUDO 00002427/2014/MN/M 
ODAIR VARELA 

RODRIGUES 
06-03-2014 35 18-03-2019 

O pedido de registo 
foi recusado, nos 

termos alínea a), do 
nº 1 do artigo 242º 

do CPI. 

 00002516/2014/MN/MS 
VICTOR AUGUSTO 
MONTEIRO PINTO 

18-07-2014 42 18-03-2019 

O pedido de registo 
foi recusado, nos 
termos alínea a), do 
nº 1 do artigo 242º 
do CPI. 
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RECUSA DE PEDIDO PATENTE 
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Gel de Aloe vera 
estabilizado em frio 

18-03-2016 

EUNICE VANUSA 
TAVARES BAESSA; 
 JOSÉ CARLOS 
CORREIA MONTEI-
RO 

A CASA DO GELO, 
LDA 

29-10-2018 

O pedido de patente de invenção 
foi recusado, por não respeitar os 
requisitos de patenteabilidade 
definidos nos números 1 e 2 do 
artigo 12º do Código da Proprieda-
de Industrial (CPI), de 20 de agos-
to de 2007. 

  

Gel de banho e 
Shampoo Aloe vera 
  

09-05-2017 

EUNICE VANUSA 
TAVARES BAESSA; 
JOSÉ CARLOS COR-
REIA MONTEIRO 

A CASA DO GELO, 
LDA 

29-10-2018 

O pedido de patente de invenção 
foi recusado, por não respeitar os 
requisitos de patenteabilidade 
definidos nos números 1 e 2 do 
artigo 12º do Código da Proprieda-
de Industrial (CPI), de 20 de agos-
to de 2007. 
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9  
 

PUBLICAÇÃO  DE OBRAS 
ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 

PUBLICAÇÃO PEDIDOS DE REGISTO DE OBRAS ARTÍSTICAS E LITERÁRIAS 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

541  

LUANA LIMA SILVA 

 

Gestão Operacional 3 em 1, Cadeia de Segu-

rança Alimentar (CSA) Gestão Alimentar do 

Lar (GAL) Educação Pedagógico Animada 

(EPA) Idoso Saudável e Feliz 

Projeto 

Papel 

21/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

543 

ANA MARTA MORGADO CLEMENTE 

 

PODOGÓ 21 

 

PROJETO 

 

PAPEL 

22/01/2019 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

544  

CAPEKEY - INVESTIMENTOS & PARTI-

CIPAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, 

LDA 

 

Cape Travel 

 

Projeto - Software 

Papel  

16/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

545  

ANA MARTA MORGADO CLEMENTE 

 

Inventario dos Saberes Fazer 

 

Ensaio 

 

papel  

22/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 529  

Jamir Denilson Rodrigues Marques 

 

ACADÉMICO GAMES 

 

Projeto 

 

Papel 

07/11/2018 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

538 

LUANA LIMA SILVA 

 

SEGURANÇA ALIMENTAR BOAS PRATI-

CAS DE HIGIENE E FABRICO 

PROJETO 

 

PAPEL 

21/01/2019 

542 

LUANA LIMA SILVA 

 

FORMAÇÃO PARA MELHORIA DE CAPA-

CITAÇÃO DE EMPREGADAS DOMÉSTI-

CAS (MULHERES A DIAS) 

 

PROJETO 

PAPEL 

21/01/2019 

537 

RESAME FREIRE VASCONCELOS 

 

AMOR 

 

POEMA 

 

PAPEL 

16/01/2019 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

547  

LUANA LIMA SILVA 

 

CADEIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR - 

ESCOLA EBI- SECUNDÁRIO 

PROJETO  

 

PAPEL  

21-01-2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

549  

ELTON JOHN DE PINA DELGADO 

 

FESTIVAL GASTRONÓMICO DE FRU-

TOS DO MAR DE CABO VERDE 

 

PROJETO 

 

PAPEL 

30/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

548  

LUANA LIMA SILVA 

 

GESTÃO OPERACIONAL HOTELEIRA - 

HIGIENE E SEGURANÇA ALIMENTAR 

 

PROJETO  

 

PAPEL  

21-01-2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

551 

CARLOS ALBERTO LIMA 

 

SYSBOMBA 

 

SOFTWARE 

 

PEN DRIVE 

21/02/2019 

546  

ANA MARTA MORGADO CLEMENTE  

 

PASS AGU  

 

PROJETO - PEÇA  

 

PAPEL  

22-01-2019  

550  

CARLOS ALBERTO LIMA 

 

SYSTRANSP 

 

SOFTWARE 

 

PEN DRIVE 

20/02/2019 

 

 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 553  

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

REAL 

MÚSICA 

 

CD 

27/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

552 

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

APARÊNCIA 

MÚSICA 

 

CD 

27/03/2019 
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Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

557 

ANA MARTA MORGADO CLEMENTE 

 

PINTADURA 

 

DESENHOS 

 

PAPEL 

22/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

558 

Ana Marta Morgado Clemente 

 

REVITALIZAÇÃO DAS ARTES E OFÍCIOS 

TRADICIONAIS 

 

 

Ensaio 

Papel 

22/01/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

555 

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

BABYLON 

 

MÚSICA 

 

CD 

27/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

556  

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

ANTIS Y GOSSI 

 

MÚSICA 

 

CD 

27/03/2019 

 

 554  

Edmilson Carlos Furtado 

 

MANÚ 

 

Música 

 

Papel 

28/03/2019 

559 

RESAMÊ FREIRE VASCONCELOS 

 

NA MUNDO DE PART 1, 2 

 

POEMA 

 

PAPEL  

07/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

560 

ALBINO DANIEL SILVA DINIZ 

 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA CHÃ DE 

NORTE BELÉM SUSTENTABILIDA-

DE/SEGURANÇA 

 

PROJETO  

PAPEL  

21-03-2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

 562  

FRANCISCO SENA MASCARENHAS E 

ELSIE MEDINA GOMES 

 

ALA GAMBAS 

 

PROJETO 

 

PAPEL 

26-02-2019 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

110 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

566 

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

UNIFICAÇÃO 

 

MÚSICA 

 

CD 

27/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

567 

Jair Anderson Alves Dupret 

 

AMBIENTE 

 

Música 

 

CD 

27/03/2019 

 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

564 

RITA MARIA RODRIGUES DA ROSA 

 

CHAVEIRO ILHA DE SANTIAGO EM MA-

DEIRA FAIA. 

 

DESIGNER 

CD 

20/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

565 

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

NO WOMAN 

 

MÚSICA 

 

CD 

27-03-2019 

563 

JAIR ANDERSON ALVES DUPRET 

 

MR. PRESIDENT  

 

MÚSICA 

 

CD  

27-03-2019 

568 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES RAMOS 

LIMA 

 

SYSDENTAL 

 

SOFTWARE 

 

PEN DRIVE 

01-04-2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

Publicação Número  

AUTOR 

 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

569 

JANILSON EDMAR BARROS VARELA 

SILVA, JOAQUIM SOARES MOREIRA 

 

VILA SÃO TOMÉ 

 

PROJETO DE PLANEAMENTO URBANÍS-

TICO 

PAPEL 

29/03/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

570 

RESAMÉ FREIRE VASCONCELOS  

 

VIDA 

 

POEMA 

 

PAPEL 

10/04/2019 



INSTITUTO DE GESTÃO DA QUALIDADE E DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

111 

BOLETIM DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

Classificação 

 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

572 

HAILTON MANUEL TAVARES ALFAMA 

 

CTDD – CENTRO DE TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO MU-

NICIPAL 

PROJETO  

PAPEL 

16/04/2019 

Publicação Número  

AUTOR 

 

Título da Obra 

 

 

Classificação 

Suporte de Entrega 

Data do pedido 

571  
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